Ungdomsafdelingen
Når jeg læser min rapport for 2014 igennem er det iøjnefaldende, hvor mange gange der står lokalt i mine tanker
om det fremadrettede arbejde i ungdomsafdelingen, fordi selvom der igen i år er meget at sige Gud tak for, så
står vi også med udfordringer, som jeg ikke havde forudset for et år siden. Men lad mig begynde med kort at
ridse op, hvad det sidste år er gået med:
Vi har haft følgende arrangementer:
-

Landsungdomsdag (25 unge + elever)
Global Youth Day (7 menigheder)
Årsmøde (150 teenagere og unge)
TEENcamp (50 pers)
18/30 dag (50-60 pers)
Nordisk ungdomskongres (lille dansk gruppe: 10 pers)

Vi har haft et samarbejde med Vejlefjordskolen omkring de to fodboldstævner (6.-9. kl. og det internationale,
med hhv. 250 og 300 pers.). Det er fortsat ungdomslederen der koordinerer talere til inspirationsuger på alle
vores skoler, og vi har et godt samarbejde præsterne imellem med dette også.
Et nyt initiativ, som i skrivende stund, ikke er afviklet endnu er en karriere dag på Vejlefjordskolen, som Henrik
Jørgensen koordinerer, hvor vi forsøger at sætte fokus på arbejdsmuligheder inden for kirken. Tanken er at dette
bliver en erstatning for den landsungdomsdag, som vi har forsøgt at have de sidste to år om foråret, men som
ikke har slået rødder.
Som det fremgår af oversigten, så mangler der et par TEENstævner. Desværre har vi måttet aflyse både det i
foråret, og nu også det i efteråret. Det er der nok mange grunde til, og vi har talt om dette i FUSB. Vi ser i
øjeblikket nogle mindre årgange end tidligere, og vi ser også at flere af vores teenagere er ”mætte” ved
spejderture, arrangementer på Vejlefjordskolen, osv., hvor ”en weekend mere” ikke bliver prioriteret ligeså højt
som tidligere. Samtidig er det muligvis også tid til at erkende, at vores TEENstævner har været et helt fantastisk
initiativ de sidste 20 år for Adventistkirken i Danmark, men i det nuværende format tiltrækker de ikke
teenagerne på samme måde som tidligere. Vi kan se, at næsten halvdelen af de teenagere, som er med på enten
TEENcamp eller et TEENstævne ikke er med til spejder-arrangementer, så det er et vigtigt arbejde, som ikke må
nedprioriteres – heller ikke i næste periode. Men min anbefaling vil klart være at nytænke nogle initiativer for
denne aldersgruppe (13-17 år), som tager mere udgangspunkt i det regionale, frem for det nationale. Jeg vil også
anbefale at vi ser dette som en mulighed for at gen-tænke vores indsats for aldersgruppen 11-14 år. Dette har vi
talt om i FUSB flere gange, og afdelingslederen for børn er også opsat på, at denne aldersgruppe er essentiel at
få lagt særligt fokus på (i tillæg til det gode arbejde spejderne allerede gør).
TEENcamp var igen en succes, om end nogle var kede af at undvære deres telefon, så var også det for mange en
god oplevelse/udfordring, og vores nye 16+ undervisningstilbud blev suverænt modtaget af de ældre teenagere.
Flere udtrykte, at det godt kunne gøre, at de tager med ”et år mere”.
Vi kommer til at springe TEENcamp over i 2016, fordi det ikke alligevel er muligt at gennemføre det vi havde
planlagt i påsken, og med Nordisk Camporee i Danmark vil vi ikke lægge det om sommeren (det var allerede
besluttet tidligere), men vi vil med det samme gå i gang med at planlægge TEENcamp for 2017. Dette er klart
noget, som bør prioriteres fremadrettet.
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I tillæg til arrangementerne har vi sat lagt et fornyet fokus på 18/30 besøgsarbejdet vest for Storebælt. Der har
været gode møder med præster i det jyske, og mange unge er blevet kontaktet, talt med og besøgt. Efter vores
møder i september/oktober modtog vi op mod 30 adresseændringer til UNGadventist som direkte resultat af
denne opfølgning.
Dette bringer mig til mit næste punkt: UNGadventist
Vi er i løbet af de seneste år så småt gået fra 6 udgivelser, til 5 og nu til 4, til tider med tillæg. Igen i 2015 har vi
udgivet 4: Politik – Frihed – Menigheden – Dåb (dec ’15) – se ungadventist.dk
Ungdomslederen har haft samtaler med 3 potentielle redaktører, dog uden held. Min anbefaling er at det gøres
til en prioritet at ansætte en redaktør, gerne 23-25 år, for at give bladet bedre forankring blandt de unge. Der er
et godt, veletableret redaktionsråd omkring bladet.
Ungdomsbestyrelsen er blevet nedlagt. Efter flere forsøg på have valg, få folk til at nominere og i det hele taget
skabe interesse omkring det, blev beslutningen til sidst taget af vores ”stående udvalg” på ungdomslederens
anbefaling, og med opbakning fra den siddende ungdomsbestyrelse af afslutte arbejdet. Vi tror at det var den
bedste løsning, som giver den bedste grobund for at nye initiativer kan startes i fremtiden, når behovet opstår i
stedet for at køre videre med noget, som de fleste unge ikke ser behov for – eller i hvert fald ”ikke nok” til at
engagere sig i det.
Jeg vil gerne bruge lidt plads på at sige noget om vores 18/30 fokus, fordi selvom Henrik Jørgensen er guld værd
til den aldersgruppe, så bliver hans tid primært brugt som næstformand, og med mit eget ansvar for Odense
menighed, så er det vigtigt fremadrettet, at der gøres en koordineret indsats (regionalt og nationalt) for denne
aldersgruppe. I øjeblikket er der to store velfungerende ungdomsforeninger i hhv. Aalborg og Odense. I Nærum
er der en ny og meget ihærdig ung forstander, som er god til at samle unge omkring sig til arrangementer. Men
på længere sigt må vi sætte ind, specielt i de store byer, hvis vi ønsker at vores unge skal blive ved med at se lys i
aktiviteter i kirken. De er ikke usikre om deres forhold til Gud. Men uden et menigheds- eller trosfællesskab, som
giver mening, så bliver det svært på længere sigt også at holde fast i Gud.
CORe materialet er blevet omskrevet og opdateret (se www.churchofrefuge.eu). Det er oversat og udgivet på
dansk og engelsk, og der har været besøg i Vejlefjord og Østervrå menighed for at tale med dem om hvordan det
er gået indtil nu, og hvordan det ser ud fremadrettet. Samtalerne har været delt i to:
1) Evaluering og opgradering af CORe
2) Ungdomsafdelingen som ressource for det lokale
Der er i skrivende stund planlagt besøg af følgende CORe menigheder til samtale med deres bestyrelser, og i
enkelte tilfælde lederteam/menighed. Det drejser sig om: Århus Cafékirke (17/11), Nærum (18/11), Odense
(23/11), Vejle (24/11), Aalborg (25/11), Silkeborg (7/12) og Ll Nørlund (16/12).
Dette vil forhåbentlig give et rigtig godt indblik i hvordan CORe har hjulpet lokalt, hvor der er plads til
forbedringer, og bør også give og relevant feedback omkring afdelingen med henblik på anbefalinger til den
kommende generalforsamling i 2016. Og som jeg indledte med at skrive i min rapport, så tror jeg netop at dette
lokale fokus er det, der skal til fremadrettet. Dog tror jeg, at der er brug for, at eksempelvis CORe bliver meget
mere og større end blot et ungdomsprojekt, og jeg vil varmt anbefale den danske union at se, hvordan det er
gjort i nogle af vores søster-unioner i den sydlige del af Europa, hvor det tilsvarende projekt (iCOR) er blevet
grundlag for hele strategien.
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Det kommende år byder på flere arrangementer, og netop det år har vi valgt at samarbejde med
ungdomsafdelingen i Norge omkring både Reddet (1.-3. april) og Prosess (14.-16. oktober). Til årsmødet er det
Bernie Anderson fra Forest Lake Church i Florida, som er taler for både teenagerne og 18/30 i ungdomsteltet.
Han har bl.a. skrevet bogen ”Breaking the Silence” omkring pornografi, som er et vigtigt emne at få italesat.
Vores 18/30 dag til september bliver med Jan Barna og Bjørn Ottesen med temaet ”Adventist i 2016 – i teori og
praksis, og allerede weekenden efter, i sammenhæng med regionsdagen på Sjælland vil vi få besøg af Janos
Kovacs-Biro, hvor vi vil gøre en specielt indsats netop for denne aldersgruppe i Københavnsområdet også.
Når det gælder TEENgruppen er målet at udnytte både regionsdage på Sjælland og efterårsmøder vest for
Storebælt på at samle teenagerne og forlænge dagen med noget specielt for dem lørdag aften plus søndag
formiddag, evt. fredag aften – i et håb om i sidste ende at nå flere i løbet af året, og på den måde også gøre det
nemmere at trække flere til den årlige TEENcamp på Himmerlandsgården.
Global Youth Day bliver en udfordring i 2016, fordi den falder sammen med påske, men vi er i samtale med
Norge, som overvejer at rykke dagen og er interesseret i at vi gør det fælles som nordiske lande, men det er der
ikke endelig afklaring på endnu. Samarbejdet med Vejlefjordskolen fortsætter og det er vi glade og
taknemmelige for.
Budgetønsker er indgivet til økonomichefen og er derfor ikke medtaget i denne rapport.
Der skal lyde en STOR TAK til alle de frivillige ledere som er med til at få afdelingen til at køre. Også til
præsterne, som bakker op om stævner ved at sende unge af sted, og ikke mindst til de, der selv tager med.
Sidst, men ikke mindst også til Jonatan Pavlovic, som afsluttede sin tjeneste som et år for Herren i august.
Han er savnet.
Afsluttende bemærkning: Jeg kunne skrive meget mere. Der er helt sikkert ting, jeg har glemt, og noget af det,
jeg har skrevet er mere væsentligt et andet. Men hvis ikke I husker andet, så husk, at der er mange teenagere og
unge rundt omkring i landet med løs tilknytning til Adventistkirken og med et spinkelt grundlag for deres tro, og
dem vil vi ikke undvære, hverken i de kommende år eller på den nye jord. Må Gud give os visdom, når vi
prioriterer vores ressourcer fremadrettet.
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