
Fordybelsesweekend 2023

Unge som  kirkens 
forandringsagenter

TEMA:



    

7:30 Morgenmad i KFUM-Huset  
8:00 Afgang t il Københavns Universitet
8.30 Morgensang
9:00 Wake Up Workshop
10:00 Tobias Faix:

- om sin nyeste forskning 
11:30 IASYM-konference slut ter (se nedenfor)
12:00 Frokost  (herefter program på dansk)
13:00 Erfaringsudvelksling:

- Hvilke udfordringer  står vi hver især med?
14:00 Eftertanke i mindre grupper:

- Hvad tager vi med hjem fra konferencen?
15:00 Kaffepause med god t id t il at  præsentere 

hinanden for nye materialer og t iltag
17:00 Tidlig aftensmad og tak for nu!

Lørdag 15. april

Fredag 14. april  
15:30 Drop in kaffe og mingling
16:00 Velkommen t il uKirken
17:00 Grit t  R. Kristensen: 

- Fairhuset : KFUM og KFUKs nye store projekt
18:30 Aftensmad
19:30 uKirken live
Aften  KFUM-Huset  på Amager byder indenfor t il 

socialt  og inspirerende samvær.

...overnatning i KFUM-Huset

(i uKirken på Vesterbro)

(på Københavns Universitet)

Program:



    

Hvad er en fordybelsesweekend ? 

Fairhuse er fysiske 
mødesteder, hvor 
unge sætter 
dagsordenen for 
aktiviteter og det 

daglige liv. Fairhuset 
tilbyder fællesskaber, 
hvor unge kan sænke 
skuldrene og strække 
sig efter mere. 

Husene er åbne for 
alle uafhængigt af 
køn, seksualitet, 
religion, etnicitet, 
nationalitet samt 

økonomisk og social 
situation. Her lærer 
unge at stå op for sig 
selv og andre. Læs 
mere

Fairhus Tobias faix 
 Tobias Faix er 
professor i praktisk 
teologi ved KFUMs 
højskole i Kassel, 
Tyskland. Han har i 

mange år været 
optaget af krydsfeltet 
mellem unges 
inddragelse i kirkens 
liv, nye former for 

kirke og hvordan 
unge via diakonalt 
funderede projekter 
kan skabe positive 
forandringer i 

lokalsamfundet. Læs 
mere

IASYM er en 
forkortelse af 
"International 
Association for the 
Study of Youth 

Ministry", som er et 

globalt akademisk 
netværk og 

forskningsmiljø for 
ungdomsteologi i alle 
dens afskygninger. De 
udgiver to tidsskrifter 
hvert år. Vi har 

inviteret os selv med 
på deres europæiske 
konference i 
København. Læs 
mere

IASYM

En fordybelsesweekend er for alle, der arbejder med unge og kirke, enten 
professionelt eller på frivil l ig basis. Værtsrollen går på skif t mellem 
KFUM-spejderne, FDF samt KFUM og KFUK. 

Målet med at mødes er at have tid til fælles fordybelse i feltet "unge og 
kirken" - at inspireres, at sparre, debattere, ref lektere og forhåbentlig at 
tage hjem med fornyet gå-på-mod og en AHA-oplevelse eller to. 

https://fairhuset.dk/
https://www.cvjm-hochschule.de/hochschule/personen/person/person/faix-dth-unisa-tobias/
https://iasym.org/


Praktisk
Hvem? - For frivillige og ansatte, som arbejder med kristendom og 
unge.

Hvornår?  14.-15. april 2023.

Hvor? - uKirken (Vesterbro) (fredag) og Københavns Universitet (lørdag) 
hhv. Dannebrogsgade 53, 1660 Kbh. samt Karen Blixensvej 8, 2300 Kbh

Pris? 450 kr. Prisen inkluderer overnatning, deltagelse samt forplejning 

(350 kr. hvis du selv sørger for overnatning).

Tilmelding via KFUM og KFUKs hjemmeside, hvor du kan læse mere.

Overnatning: KFUM-huset, Oliebladsgade 7, Amager. Hyggelig 
atmosfære, men lettere primitivt: Sovesal og madrasser.

Medbring relevante materialer til lørdag eftermiddag.

Kontakt: Morten Stensig Sørensen, mss@kfum-kfuk.dk , tlf. 21444180

Til tasken: toiletsager, skif tetøj, sovepose (du kan tilvælge dyne og pude 
for 50 kr. ved tilmelding).

Særligt for 2023: Fordybelsesweekenden kobler sig på IASYMs 
konference i København. Programmet indtil lørdag middag vil derfor 
være fælles med deltagerne på konferencen og foregå på engelsk. 

Vi er overbeviste om, at der er meget læring og inpiration i at blande os 
med IASYMs deltagere. Vi sørger selvfølgelig for at vi får talt sammen og 
får blikket "udefra" bragt godt i spil.

Lørdag eftermiddag er forbeholdt en dansk kontekst, så derfor vil denne 

del foregå på dansk. Her vil vi  bl.a. fokusere på temaet om unge som 

dem, der skaber forandring både i kirken og i lokalsamfundet.
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