Dato:

25. juni 2020

Invitation til konference om ”Kirken og unge”
- Inkl. program
Hvordan laver vi noget for og med de unge - som kirke, skole og kirkelige organisationer?
Noget, der sætter den gode samtale i spil? Hvor der er tid, rum og plads til at komme vidt
omkring? Det er blevet undersøgt i projektet: ”Det kan du tro vi taler om”, som er blevet støttet
med midler fra Den folkekirkelige Udviklingsfond.
Vores fokus har været at skabe en metode, som kan sætte gang i samtaler og dermed et tilbud til
unge i kirken, som ikke er tænkt som et event. Vi har også set på, hvordan man kan arbejde
sammen med unge på en måde, der giver plads til, at vi kommer med hver vores erfaring, men
samtidigt står ligeværdigt i samtalen. Det har bl.a. ført til disse spørgsmål:




Hvad skal der til for at skabe noget sammen med unge?
Hvad skal der til for at gøre noget andet, end vi plejer?
Hvad er der særligt på spil, når vi er kirke?

Disse spørgsmål og andre udfordringer i temaet ”Kirken og unge” vil vi gerne drøfte i et bredere
forum. Samtidig vil vi fremlægge resultaterne fra projektet ”Det kan du tro vi taler om” med
særligt fokus på et materiale, som skal gøre det lettere for den enkelte kirke at komme i gang
med tilbud for unge.
Derfor inviteres I til konference

Mandag d. 7. september 2020 kl. 10-20 i Viborg
Det vil være muligt at deltage hele dagen eller blot i én af de to program-blokke på dagen:
1. blok:
Seminar med professor Tobias Faix fra CVJM-Hochshule i Kassel, der vil introducere os til
feltet: teologi i mødet med pædagogik og forandringsstudier. Undervisningen vil finde sted på
engelsk
2. blok:
Konference med oplæg og workshop med fokus på præsentation af projektet ”Det kan du tro vi
taler om” og andre nye praktiske ideer i feltet ”Kirken og de unge”. Bård Norheim fra NLA
Høgskolen, Bergen vil fremlægge de vigtigste pointer fra studiet ” Ungdomsarbeid som lykkes”.
Herefter præsenterer vi bl.a. ”Det kan du tro vi taler om”; hvordan fungerer det? Hvordan kan det
bruges i sognekirken, foreningsarbejdet og på høj/efterskolen? Hvad er metoden og filosofien bag
projektet?

Side 2

Programmet for dagen
1. blok: Seminar
Kl. 9.00 - 9.30: Kaffe
Kl. 9.30 - 10.00: Velkomst og introduktion af alle
Kl. 10.00 - 12.00: undervisning v Tobias Faix (på engelsk)
Kl. 12.00 - 12.30: Frokost
Kl. 12.30 - 14.30: undervisning v Tobias Faix (forsat på engelsk)
Kl. 14.30 - 15.00: Rundbordssamtale og afslutning på denne del af dagen

2. blok: Konference
Kl. 15.00 - 15.15: Kaffe og tid til at hilse på de nyankomne
Kl. 15.15 - 15.30: Velkomst (bemærk ændret tidspunkt i forhold til tidligere udmeldt)
Kl. 15.30 - 16.30: Oplæg ved Bård Norheim
Kl. 16.30 - 17.00: ”Det kan du tro, vi taler om” - præsentation af metode og filosofi
Kl. 17.00 - 17.45: Prøv det!
Kl. 17.45 - 18.15: Præsentation af andre projekter bl.a.:
Gethsemane Kirke, Horsens, ved Sarah Lodberg
Kl. 18.15 - 19.00: Aftensmad
Kl. 19.00 - 20.00: Workshop med kaffe:
Hvordan kan vi bruge det, vi har hørt i dag, i vores daglige arbejde med kirke og unge?
Workshop indledes med en kort opsummering fra de projekter, teorier og metoder, der
er blevet præsenteret i løbet af dagen.
Kl. 20.00 Farvel og tak for i dag

Tobias Faix er professor i praktisk teologi
og menighedspædagogik samt
interkulturel og empirisk teologi, og til
daglig er han leder af CVJM-Hochshule
Kassels forskningsinstitut: Empirica für
Jugendkultur & Religion.

Bård Eirik Hallesby Norheim er
førsteamanuensis i praktisk teologi med
særligt fokus på bl.a. Ungdomsteologi og
Ledelse. Han er ansat på NLA Høgskolen
Bergen

Side 3

Praktiske bemærkninger:








Hele dagen foregår i Søndermarkskirken, Koldingvej 79, 8800 Viborg
Bus 1 kører fra stationen og til døren.
Det er muligt at parkere ved kirken.
Kirkefondet og KFUM og KFUK er vært for arrangementet, og det er gratis at deltage.
Dette inkluderer frokost, aftensmad og anden forplejning i løbet af dagen
Ved tilmelding bedes du gøre opmærksom på, om du deltager i hele dagen eller kun
i en af de to blokke.
Tilmelding senest 17. august 2020 til: studentermedhj@kirkefondet.dk

Søndermarkskirken
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