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Indledning til rapporten
Denne undersøgelse og rapport udsprang af en undren hos undertegnede om, hvorvidt det var 
sandt, at ungdomsgrupperne i de danske kirker blev mindre og mindre, særligt henover corona-kri-
sen. Dette skyldtes mine besøg i lokale kirker og fortællinger fra en række af ungdomsledere, hvor 
dette virkede til at være tilfældet.

Derfor satte vi os for at undersøge, om det rent faktisk stod sådan til fra årene 2019-2022, og i så 
fald hvor slemt det stod til. Resultatet finder i nedenfor, og vi håber, at det kan fungere som et wake 
up call til de danske kirker: Ungdomsgrupperne i Danmark stagnerer, og dette må der gøres noget 
ved! Derfor håber vi, at kirkerne vil fokusere på at prioritere de kommende generationer.

Rapporten starter med side 5-7 at redegøre for først indledningen i selve spørgeskemaet (for at 
give kontekst til jer læsere) samt hvilke kirkesamfund/ungdomsforeninger og størrelser på byer, der 
er repræsenteret. Derefter fremhæves på s. 8-13 de væsentligste fund, som ganske enkelt består af 
besvarelser af:

1: Hvor mange grupper, der er blevet færre, flere eller omtrent det samme i perioden 2019-2022.
2:  Det samlede resultat af de gennemsnitlige skøn af antal af unge fra 2019-2022.
3:  Kvalitative årsagsforklaringer fra ungdomsgrupperne selv.

På trods af vores personlige investeringer i sagen, har vi forsøgt at være så nøgterne i undersøgel-
sen og rapporten som muligt, så du selv som læser kan fortolke dataene. Dog er der kommentarer 
undervejs, der opsummerer og stiller nogle spørgsmål. Alle kommentarer i rapporten er skrevet af 
undertegnede med feedback fra Thomas Willer, som er repræsentant fra både SCMT og ULN.

Rasmus Jonstrup
September 2022
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Indledning i spørgeskemaet
Følgende tekst har ungdomsgrupperne læst inden de har besvaret spørgsmålene:
Tak at du vil besvare dette spørgeskema! Der er 17 spørgsmål, som tager ca. 10 minutter at besvare.

FORMÅL
Vi ønsker at undersøge tilknytning til ungdomsgrupper før og efter corona. Dette ønsker vi at under-
søge statistisk, eftersom det kan blive relevant viden for frikirkerne og kirker generelt i Danmark.

HVEM UDFYLDER?
Vi forventer, at ungdomslederne selv svarer, og ellers andre fra menigheden med den relevante vi-
den. Vi er bevidste om, at nogle nuværende ungdomsledere ikke altid selv kender tallene fra 2019, 
men i så fald vil vi bede jer skaffe disse, hvis muligt, evt. fra en tidligere ungdomsleder.

VÆR REALISTISK
Når man spørger kirkeledere om antal kirkebesøgende, har flere desværre en tilbøjelighed til at 
svare henimod det tal, som man ønskede, der var kommet, frem for det faktuelle tal. Vi vil derfor 
seriøst bede jer være realistiske og forsøge at skrive de antal, som rent faktisk dukkede op, for at 
statistikken kan blive brugbar.

Vi spørger ind til 16-25-årige. Hvis der er kommet/kommer folk, der er yngre eller ældre end 
dette, vil vi bede jer tælle dem fra i jeres anslåede tal.

OBS: Hvis jeres kirkes ungdomsgruppe er lukket ned siden 2019, er det også relevant viden. I så fald 
skriver I bare “0” ved spørgsmålene om 2022. Det samme gælder den anden vej, hvis I ikke havde 
no-get ungdomsarbejde i 2019, men har det i dag.

Guds fred,
Rasmus Jonstrup
Projektleder

På vegne af:
Studiecenter for Menighedsbaseret Teologi (SCMT) &
Ungdomsledernetværk (ULN) bestående af:

• AKBU – Apostolsk Kirkes Børne- og Ungdomsforening

• BBU – Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund

• BUO – Børne- og UngdomsOase

• EFBU – Evangelisk Frikirkes Børn & Unge

• oLFKU – Landsforeningen for Kristne Ungdomsforeninger 

• UNG Mosaik – Pinsekirkernes børne-, teenage- og ungdomsarbejde 

• Vineyard Danmark

• YFC – Youth For Christ Danmark

Privatlivspolitik: https://www.yfc.dk/privatliv”  
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Hvilke kirkesamfund er repræsenteret?
I alt fik vi 40 svar på undersøgelsen.
Svarene fordeler sig på disse kirkesamfund/ungdomsforeninger: 

Kommentar: 
Man kan stille spørgsmålet: Er 40 svar for få til at kunne sige noget reelt om ungdomsgrupperne 
i Danmark? På den ene side er det klart, at der er visse usikkerheder forbundet med kun 40 svar. 
På den anden side må det tages i betragtning, at der reelt set ikke findes særligt mange ungdoms-
grupper i Danmark (tal ukendt), og at vi har været positivt overrasket over de 40 svar. Man må altså 
tage undersøgelsen for, hvad det er, nemlig en indikation for en tendens for ungdomsgrupperne i 
baglandet for ULN.

Derudover noteres det, at 20 af svarene, dvs. halvdelen, kommer fra de to pentekostale bevægel-
ser, Mosaik og Apostolsk Kirke. Dette må naturligvis tages med i fortolkningen af dataene, på den 
måde at der er en vis skævhed i repræsentationen på dette punkt1.  Det vurderes dog, at ULN stadig 
er bredt repræsenteret med flere svar fra alle kirkesamfund/ungdomsforeninger2. 

1 Det kunne yderligere være interessant at undersøge, om dette skyldes, at der reelt findes flere ungdomsgrupper i de 
pentakostale netværk i sammenligning med de andre, men dette kan denne undersøgelse naturligvis ikke svare på.
2 Dette er på nær YFC, som må anses for at gå på tværs af trossamfundene og derfor ikke er relevante i denne optælling.

4 (10 %)Baptistkirken / BBU

3 (7,5 %)Vineyard / LFKU

12 (30 %)

6 (15 %)Evangelisk Frikirke Danmark  
(tidl. Det Danske Missionsforbund) / EFBU

6 (15 %)DanskOase / BUO

0 

Apostolsk Kirke / AKBU

0 

Metodistkirken / MBUF

0 

Frelsens Hær / FH&U

7 (17,5 %)

Mosaik (tidl. pinsekirkerne) / Ung Mosaik

1 (2,5 %)

Vi er en uafhængig frikirke

1 (2,5 %)

2 6 104 8 12

Bevægelse apostolsk, forening LFKU

Uafhængig frikirke
 men ungdomsarbejdet er del af LFKU

2 (5 %)

Hillsong
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Hvilken størrelse byer kommer ung-domsgrupperne fra?
Ungdomsgrupperne har udfyldt deres bynavne i undersøgelsen og desuden svaret på, hvilken stør-
relse by der er tale om ud fra følgende fire kategorier. Svarene fordeler sig således:

Større provinsby  
(over 25.000 indbyggere)

En af de fire største  
(KBH, Aarhus, Odense, Aalborg)

Mindre provinsby  
(Mellem 10.000 - 25.000 indbyggere)

Mindre by  
(under 10.000 indbyggere)

20 %

27,5 %

17,5 %

35 %

Kommentar: 
De to største kategorier (”En af de fire største” og ”Større provinsby”) udgør altså tilsammen 62,5% 
af svarene3.  Dette er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med en skævhed, da kategoriernes ad-
skillelsespunkter (fx at en større provinsby er over 25.000 indbyggere) var delvist arbitrære5.

3 Nogle vil måske pege på urbanisering som årsag til dette, men det er denne lille undersøgelse for utilstrækkelig til at 
kunne sige noget om. Det kunne dog være interessant for en fremtidig undersøgelse at undersøge dette.
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Er ungdomsgrupperne blevet større el-ler mindre?
Vi bad herefter grupperne om at konkludere, hvorvidt de var blevet flere, færre eller omtrent det 
samme antal unge i perioden 2019-2022. Her fordeler svarene sig således4:  

Færre

Flere

Omtrent det samme

27,5 %28,9 %

50 %

21,1%

Kommentar: 
Kun 21,1% er i perioden blevet flere, mens 50% er blevet færre. Dette er med andre ord udtryk for, 
at halvdelen af de adspurgte ungdomsgrupper har haft tilbagegang i Danmark, og at det kun er 
hver femte gruppe, der har haft fremgang i deltagerantal.  

4Derudover har to grupper af forskellige årsager valgt ikke at svare på dette spørgsmål, fordi de ikke anså det for at være 
relevant for dem.
5Det er dog i sig selv ikke udtryk for nedgang i antallet af kristne, da der her ikke siges noget om antallet af unge i de en-
kelte grupper. Derfor må dette forstås i sammenhæng med næste side om det totale resultat.
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Hvor mange unge kommer der i ung-domsgrupperne?
Ungdomsgrupperne skulle angive hvor mange unge der kommer i kirkeligt ungdomsarbejde: Når 
de er færrest, Når de er flest og det gennemsnitlige antal.

Her findes det samlede antal unge i gennemsnit i perioden fra 2019-2022. 
Det skal nævnes, at dette er baseret på skøn6  fra ungdomsledernes/præsternes side og antallet 

skal forstås som en indikation frem for præcise optællinger7.  Vi ved fra andre undersøgelser, at man 
kan have en tendens til at gøre tallene større end de reelt er, når man skal skønne noget. Det kan 
i denne sammenhæng have den konsekvens, at der er et mørketal, som gør resultatet ringere end 
realiteten.

Kommentar: 
Grupperne der oplevede vækst i perioden er således ikke vokset tilstrækkeligt til at trække gen-
nemsnittet op. Dette tal er bekymrende. Naturligvis finder det sted hen over Corona-nedlukningen. 
Spørgsmålet er dog, om der er andre forklaringer og om tendensen vil fortsætte i fremtiden. Se 
følgende sider med kvalitative svar fra grupperne selv.

6Se indledningen til undersøgelsen på side 5 for mere om dette.
7Her har to grupper igen valgt helt eller delvist ikke at svare på disse spørgsmål af forskellige praktiske årsager, der ikke 
gjorde det muligt for dem at svare. Derfor er tallene på denne side kun udregnet ud fra de andre 38 svar.

Gennemsnit af unge deltagere i ungdomsgrupperne:

2019: I alt 751 unge

2022: I alt 680 unge

Resultat: -9,45%
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Hvorfor kommer der færre unge?
Her er gruppernes egne kvalitative bud på hvorfor de er blevet hhv. færre, omtrent det samme eller 
flere. 

Spørgsmålet lød helt konkret:
”Hvad angiver du som de største grunde til en eventuel ændring i tallene fra 2019 til 2022? 
Corona? Andre grunde?”

De 19 grupper, der er blevet færre svarede:

• Udover Corona har der været arbejdet for lidt, med at tiltrække unge.

• Corona, men også det faktum at kirken har været under ombygning, hvilket kan gøre det 
lidt kaotisk at dukke op som ny ung. Desuden har vi siden 2019 oprettet en ny arbejds-
gren for 20-30-årige, som faktisk har tiltrukket mange nye i universitetsalderen. En ekstra 
iagttagelse er, at selvom deltagerantallet ved ungdomsarbejde har været lavt, er de unges 
engagement og tilstedeværelse ved søndagsgudstjenesterne steget, og flere unge er i 
tjeneste.

• Klart Corona. Men for os, også konkret lederskifte og udskiftning i ressourcer. Vi har gået 
fra at være en flok præsteaspiranter til kun én, flere er flyttet fra byen etc. Man har klart 
kunnet mærke mangel på ressourcer og hænder.

• Vi var alle venner i fritiden i 2019, men her i 2022 hænger vi ikke så meget ud i fritiden. 
Derudover har opbakningen bare ikke været lige så stor, fordi der ikke var så meget der 
drev én til at komme (udover snakke om tro), når ikke venskaberne rigtigt gjorde.

• Udover Corona, så er også flere flyttet fra byen grundet uddannelse mm. og færre er kom-
met til – bl.a.  grundet Corona.

• Corona har givet folk nye vaner ift. studieprioritering, fritid og samvær. Konkurrencestat 
og karakterpres kunne også være en mulighed ift. det mentale overskud efter studiepriori-
teringen.

• Corona, mange har vænnet sig til at “blive hjemme.”

• Corona. Træthed. Reevaluering af egne værdier og tro.

• Corona har helt sikkert ”slukket” nogens tjenesteiver - men jeg oplever også, at der er 
mange, som er blevet mere sultne efter at være en del af noget og bidrage hertil.

• Afvænnet med at prioritere kirke.

• Vi har en ændret årgangsfordeling hen over de 3 år, som også har indflydelse på tallene i 
fremmøde. Men derudover er der efterspørgsel på ændrede koncepter. 

• Det ”klassiske” ungdomsmøde led en stille død, fordi meget få deltog da vi begyndte at 
starte op igen. Det rygtedes blandt de unge, så når forventningen var at der kun kommer 
2, fordi det gjorde der sidst, så kommer man ikke næste gang. 

• Vi lukkede derfor det ”klassiske” og nogle af de unge tog initiativ til at lave en smågruppe, 
fordi der manglede det lille nære fællesskab. 

• Samtidig startede Pinsekirken i Esbjerg et nyt ungdomsmøde op som unge fra flere af kirker-
ne benytter, og som der hjælpes til med af frivillige fra flere af kirkerne. Det har på en måde 
været en genstart af noget helt nyt i stedet, selvom der er nogle der faldet fra undervejs.
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• Jeg synes, det grundlæggende er forpligtende og prioriterende at samles som én. Vi kan 
se, at der er en ”last minute cancellation”-kultur, som er rejst op, og som vi er udfordret af.

• Tror vi er lidt i en periode hvor der ikke er så mange unge i Vejle-området med tilknytning til 
Oasenetværket/Rudehøj Efterskole. Oven i er mange også taget på højskole og ud at rejse.

• Corona - og ændringer i staben

• Vi havde en periode, hvor vi ikke havde faste møder og desuden er flere af de unge flyttet 
for at studere.

• Corona har reelt ikke betydet det store for ungdomsarbejde her i kirken. Den væsentligste 
årsag er nok Bilka-effekten. Blandt alle forstæderne i Aalborg Kommune er der reelt kun 
frikirker tilbage i Vadum og Tylstrup. 

• Alle i vor tid taler om klima. Den frikirkelige ”respons” er at koncentrere kirke liv i centrum 
af Aalborg, som mange så kører 20, 30, 40 eller 50 km for at deltage i. Et mere ideelt (og 
mere klimavenligt) alternativ kunne være, at kirkerne i Aalborg (og landets andre større 
byer) opfordrer til, at man på tværs af denominationer danner kristne fællesskaber i de 
lokalmiljøer, man bor i. Men det sker ikke. 

• Denne tendens i den voksne del af kirken har stået på i årtier. Ligesom Bilka har medført 
butiksdød i mange mindre byer, har den kirkelige Bilka-effekt ført til, at kirker i mindre 
byer over de seneste 20-30 år har været et dramatisk hastigt uddøende fænomen. 

• Det påvirker naturligvis betingelserne for meningsfulde og appellerende ungdomsfælles-
skaber i de mindre byer. Det er bare (helt forståeligt) mere attraktivt som ung at søge ind 
til byen for at være en del af større, mere pulserende fællesskaber.

• Jeg tror for vores vedkommende, så er der sket en udskiftning af ungdomsledere, og et 
skift i generationen der kommer, så størstedelen af dem der kom i 2019 kommer faktisk 
ikke til vores ungdomsgruppe, som er det jeg har svaret ud fra. Dog kommer mange af 
dem til de ungdomsmøder vi er begyndt at holde (men dem har jeg ikke svaret fra). Men ja 
det er den yngre generation (gymnasiealderen) som kommer, og den skifter jo med årene. 
Tror Corona satte gang i denne udskiftning, og det har da også været lidt svært at komme i 
gang igen på den anden side, men dem der kommer er trofaste

• Den største grund for os er at der har været mange i “gymnasiealderen” i 2019, som er 
flyttet videre til større byer for at studere.

• De unge er flyttet fra Ikast

Kommentar: 
En stor del af forklaringerne fra ungdomsgrupperne peger naturligvis på Corona som en faktor. I 
den forbindelse nævnes det, at de unge føler sig trætte, reevaluerer sin tro og har vænnet sig til at 
blive hjemme.

Men derudover nævnes bl.a. disse faktorer også som forklaringer for faldet:

• Urbanisering (meget gennemgående)

• Lederskifte af ungdomsledere

• Mangel på ressourcer

• Mangel på venskab udover de kirkelige arrangementer

• ”Last-minute-cancellation”-kultur 
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De 11 grupper, der er omtrent det samme antal:

• Fraflyttet efter gymnasiet

• Corona er helt klart en stor del af udbrændtheden, men vores tal er nok lidt skæve fordi 
vi startede op i ultimo 2019 så det at tallene ikke er faldet så meget er nok derfor… men 
generelt er kirken halveret i deltagere efter Corona.

• Ingen

• Tror faktisk ikke at Corona har den store betydning i vores ungdomsgruppe, størrelsen 
er mindre, men det skyldes faktisk fraflytning, og måske også at flere af de unge deltager 
i andre ungdomsgrupper end vores kirkes, og derfor er de mindre stabile i vores kirkes 
ungdomsgruppe. Min oplevelse er at Corona ikke har spillet en rolle i dette.

• Det virker som om, der er en tendens til manglende commitment fra de unge.

• Det der sker udenfor ungdomsarbejdet, trækker for meget? Man er blevet vant til at und-
være ungdomsarbejdet, og har fundet andet at tage sig til.

• Corona har givet et brud med nogle få familier og derfor også nogle unge som ikke er der 
mere.

• Når man laver ungdomsarbejde i en provinsby, flytter en stor del ofte mod studiebyerne 
om sommeren. Det er svært for os at få nye, fordi der ikke kommer så mange unge i kir-
ken, der kunne erstatte dem. Det virker derfor ikke som om vi har mistet folk på grund af 
Corona - nærmere at unge er fraflyttet og det har været svært at få nye til i denne tid.

• Vores to unge har deltaget i anden kirkes ungdomsarbejde.

• Flere tilflyttere til kirken.

• Unge er kommet hjem fra efterskole.

Kommentar: 
Her nævnes mange af de samme ting som fra før som forklaringer for manglen på vækst, særligt 
igen Corona og urbanisering. Men der tilføjes også mangel på commitment hos unge i dag samt det 
faktum, at mange unge har fået andre interesser under Corona.

De 8 grupper, der er blevet flere:

• Ansættelsen [af en ungdomsleder], dog oplever vi fortsat udfordringer ift. at få unge til at 
engagere sig efter Corona. Der er en social træthed efter Corona og folk er meget passive. 
Der er dog små lyse tegn på at tingene ændrer sig.

• Udskiftning i medarbejdere har presset det i nedadgående retning - omvendt har behove-
ne omkring os efter Corona øget deltagerantal.

• Gruppen blev først oprettet i sommeren 19, så vores tal er nok ikke kun grundet Corona, 
men at det har været noget nyt og spændende.

• God energi omkring kirken. […]

• I 2021 overtog min mand og jeg ungdomsarbejdet, hvor vi for den ældste gruppe (20+) 
ændrede formatet lidt og fik et nyt team omkring det. Den gruppe havde næsten været 
lukket ned i 1,5 år grundet Corona, så der var brug for noget nyt. Det har fungeret med 
stor succes. 
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• Dog har vores anden ungdomsgruppe (16-19 år) haft en del færre deltagere i 2022, må-
ske fordi flere af dem deltager i den ældregruppe også. Vi har desuden været med til at 
opstarte tværkirkelige gudstjenester for den alder også (Det er Wave) (hvilket vi er kæmpe 
fan af!!!). :)

• For vores gruppe har efterskole stor indflydelse. Mange var afsted i 2019. Derudover har vi 
ændret vores koncept en smule hvilket viste sig at være en stor succes. Manglende inte-
resse for de mindre cellegrupper tror jeg ligger i, at mange har savnet det store fællesskab 
under Corona og at det er svært at opretholde de små grupper da det kræver en større 
indsats fra alle. Derudover er mange tidspressede med skole og arbejde, så de ikke har 
plads til både at mødes i det store fællesskab og i cellegruppen.

• Corona har ikke haft stor indvirkning.

• Vi har nået en kritisk masse i gruppen som gør, at det tiltrækker flere unge til byen og 
kirken. Jeg ved ikke hvor meget Corona fylder lige ift. det, men det virker til at restriktio-
nernes ophør gjorde rigtig meget for lysten til at komme tilbage. Corona kommer slet ikke 
op i samtalen længere.

Kommentar: 
Det bør nævnes, at disse 8 grupper kommer fra disse størrelser byer:

• 4 fra ”en af de fire største (KBH, Aarhus, Odense, Aalborg)”

• 2 fra en ”større provinsby (over 25.000 indbyggere)”

• 2 fra en ”mindre provinsby (mellem 10.000-25.000 indbyggere)”

• 0 fra en ”mindre by (under 10.000 indbyggere)”

Derfor kan man altså konkludere, at en overvægt af vækst findes i de større byer.

Som forklaring på dette nævnes bl.a. disse faktorer som afgørende for væksten hos de otte grupper:

• Ansættelsen af en ungdomsleder.

• Unges søgen efter kirkeligt fællesskab efter nedlukninger.

• Ændring i format og nyt team.

• (At unge er kommet hjem fra efterskole).

• (At en gruppe har været nyopstartet og derfor naturligvis har haft vækst).

På den negative side nævnes dog disse faktorer som udfordringer:

• Corona

• Træthed

• Tidspres med skole og arbejde
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Opsummerende kommentar: 
Det er ud fra disse kommentarer tydeligt, at ungdomsgrupperne er pressede fra mange sider. En 
gentagende udfordring er urbaniseringen væk fra de mindre byer og mindre kirker til de store byer 
og store kirker. 

Derudover nævnes en række udfordringer for unge generelt, så som tidspres, træthed, mange 
in-teresser, mangel på commitment og ”last-minute-cancellation”-kultur.

Med de positive briller kan man se, at vækst ifølge grupperne selv, skyldes vidt forskellige år-
sager: ansættelse, ny ledelse, ændring i format og søgen efter kirke oven på Corona.

Det kan dog overvejes, om én af de større grunde (som ingen af grupperne dog nævner selv skyl-
des, at overvægten af de adspurgte ungdomsgrupper befinder sig i de større byer, og at der derfor 
kan være tale om et indirekte resultat af urbanisering, som netop var en af de hyppigst nævnte 
faktorer for, at de andre grupper blev færre. 

I forbindelse med denne urbanisering kan det gennemsnitlige fald hænge sammen med, at de 
unge som flytter, ikke bliver forbundet til nye kirker af forskellige årsager.

En anden forklaring som heller ikke nævnes kunne være, at der ganske enkelt er mindre ung-
domsårgange generelt i samfundet. Det bevirker, at børnekirkerne og teenagegrupperne er mindre, 
og at ungdomsgrupperne dermed også bliver mindre.

En tredje årsag som ikke nævnes, er hele det sekulære verdensbillede, som udfordrer unge krist-
ne i troen på Gud. Det sekulære verdensbillede møder de unge på uddannelsessteder, i medier og 
igennem relationer. Her er det væsentligt, at kirkerne imødegår disse udfordringer med en direkte 
italesættelse af, hvordan evangeliet er relevant i en post-kristen tid, men det er også vigtigt, at 
kirkerne sætter sig ind i, hvad sekulariseringen betyder, og hvad skyggesiderne af sekulariseringen 
er, så unge både overfor sig selv og deres relationer kan sætte ord på, hvordan Guds store historie 
giver et vigtigt narrative som folk kan leve ud af og, hvordan det skaber et helt andet liv, end det 
som et sekulariseringsnarrativ giver. 
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4 konkrete udfordringer til kirkerne
Hvad skal kirkerne og ungdomsgrupperne gøre for at undgå frafald?

1. Investér i ungdomsledere
Flere i undersøgelsen nævner ungdomsledere som afgørende faktorer. Investér derfor jeres øko-
nomi i ansættelse af ungdomsledere/ungdomspræster, som kan være med til at skabe et kristent 
ungdomsmiljø i jeres kirke. Dette er en investering ind i jeres kirke i fremtiden.

2. Vær opmærksom på urbaniseringen
Denne bevægelse er kommet for at blive, om man kan lide den eller ej. Derfor må små kirker i 
udkantsdanmark acceptere dette faktum og ikke fordømme de unge, når de flytter til en større by. 
Og omvendt må kirkerne i de større byer være særligt opmærksomme på de nye tilflyttere og have 
fokus på at samarbejde med kirker i provinsen, så der sker en god og tryg overlevering af unge 
tilflyttere fra provinsen til kirkerne i storbyerne. 
Dette kræver dog storsind fra de små kirkers side.

3. Lad de unge få plads i jeres kirke
Giv plads til at de unge kan folde sig ud i jeres kirke ved at lytte deres forslag og tage dem seriøs. De 
er repræsentanter for den næste generation. 
Lyt til hvad de synes om musik og stil til gudstjenesterne. 
Lyt til deres forslag til events og nye tiltag.
Alt skal naturligvis ikke kredse om de unge, men det er vigtigt, at I giver dem plads, så de oplever, at 
kirken er relevant for dem.

4. Vær nysgerrige
Nogle gange tror “voksne ledere”, at de ved, hvad der skal til for at kirke lykkes for unge. Men det er 
en helt ny generation som vokser op med deres specifikke udfordringer i en tid, som er anderledes 
end for 10 og 20 år siden. Vær nysgerrige på, hvad der foregår i deres liv, og bliv ikke bange hvis de 
kommer med ideer og tanker, der ikke matcher det, som Kirken traditionelt gør og mener. Skab et 
rum, hvor der er plads til, at de kan være skrøbelige men skab også et rum, hvor de kan være med 
til at forandre verden. Vær i det hele taget bare nysgerrige på, hvordan vi som kirker bedst kan 
møde unge, så de kan blive til dem, som Gud har skabt dem til at være. 


