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Navn: Kirkepilot, Grøn Fisk. 

Emne: Ungdomsmedarbejder, der udvikler nye samspilsformer og netværk mellem kirken og unge 

Målgruppe: Unge i sogn og provsti 

Tid, sted og aktør: I august 2008 ansatte Brønderslev kirke den første kirkepilot i 10 måneder, og 
kirken har i hvert år siden ansat en ny for 10 måneder af gangen. Sognepræst Thomas Ancher Uth 
har udviklet projektet og har ligeledes haft det daglige ansvar for kirkepiloten, hvilket med årene 
er blevet delt med sognemedhjælper Inge Bech Hansen.    

Opnået støtte: 100.000 kr. fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2009 og Brønderslev 
menighedsråd og provsti har støttet med de resterende 200.000 kr. 

Projektets formål: ”Lige børn leger bedst.” Kirken har brug for en 18-22 årige kirkepilot, som i 
samspil med ældre præster og ansatte kan tale med de unge, danne rollemodel og begå sig på 
unges præmisser. Kirkepiloten er en korttidsansat, som virker som ildsjæl og ressource, og fyrer op 
under de unge. Kirkepiloten får ansvar for etablering af ungdomsgudstjenester, laver events og 
arrangementer for unge, styrker konfirmandklubber/minikonfirmander og oparbejder et netværk 
med moderne kommunikationsformer. Den unges kendskab og netværk til unge giver kirken det, 
de unge gerne vil have. Alt kirkepilotens arbejde er til inspiration og hjælp for sogn, provsti og stift.  

Projektets indhold: Børne og ungdomsudvalg under Brønderslevkirkes menighedsråd fik ansvar 
for ansættelsen. Efter ansættelsen lå den daglige ledelse og indføring i arbejdet hos sognepræsten 
og sognemedhjælperen. 

Første år var der to hovedmål: oprettelse af ungdomsgudstjenester og en svendeprøve. Disse to 
opgaver justeres efter hvem der ansættes. Svendeprøven bestod i at lave Danmarks første 
kirkeløb Kristi himmelfartsdag begyndende med en familiegudstjeneste kl. 14. Dagen sluttede med 
fællesspisning og en ungdomskoncert i kirken. Dagen blev til i samarbejde med 
handelsstadsforeningen, idrætsforeninger, kommune, stift, provsti og de to menighedsråd 
Serritslev og Brønderslev. Resultatet blev kendt via tv, avisartikler og radio - se på www.kfs09.dk, 
som henviser til indslag i dagens DR nyheder. 
Som årene er gået, er hovedopgaverne udvidet, fordi Brønderslev kirke også er blevet bedre til at 
indføre kirkepiloten i arbejdet. F.eks. har vi i 2011 lavet et børnekor, som kirkepiloten selv står for.  
Ud over de to hovedopgaver er der de faste daglige opgaver:  

- hjælp med minikonfirmandundervisning og ved konfirmandundervisning i sogn og provsti.  

- konfirmandklub, kirkens integrationsarbejde, besøg på Brønderslev Gymnasium primært 
KFS gruppen, besøg hos Indre Missions ungdoms arbejde, besøg hos spejderne og FDF, 
vedligeholdelse af kirkens facebook, sms tjeneste og kirkepilotens web-blog.  

Budgettet har årligt været på 100.000 kr., hvilket har dækket løn til kirkepilot, kontorhold, kurser, 
ungdomsgudstjenester mv. Kirkepilotens løn har svaret til statens uddannelsesstøtte plus lån.   

Erfaringer og resultat: Det går rigtig godt, og der er kommet flere unge i kirke. En ansat giver ofte 
10 frivillige, og vi har oplevet, at kirkepiloten trækker andre ind i kirkens arbejde. 

http://www.kfs09.dk/
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Kirkepiloten har: 
- Skabt og fremmet netværk mellem kirke og unge på de unges egne vilkår 
- Hjulpet unge til et bedre kendskab til kirken og sat fokus på kirkens arbejde og tilbud for 
unge i sogn og provsti 
- Været en rollemodel for børn og unge 
- Kommunikeret kirkens formål på unges præmisser, og lavet målrettede tilbud og dialog til 
unge om det kristne budskab i et sprog, de unge forstår. 
- Engageret unge til at hjælpe til i kirken 
- Medvirket til planlægning af gudstjenester og arrangementer for børn og unge i kirke, by, 
provsti og stift og skabt udvikling i kirkens arbejde blandt børn og unge 
- Medvirket til kirkens integrationsarbejde blandt unge 
- Aflastet kirkens præster i arbejdet med minikonfirmander og konfirmander 
- Lavet musikvideo, konfirmandvideoer, facebook og undervisningsvideo, som kan findes på 
youtube.com ved at søge på Brønderslev kirke. 

Kirkepiloten har fået opmærksomhed og interesse både i mange medier, og blandt sogne, præster 
og kirkelige organisationer, som har henvendt sig for at høre mere om projektet og dets betydning 
for kirke, sogn og provsti. 

Læs om projektet her: Kirkepiloten har sin egen blog hvor han eller hun har skrevet dagbog om 
arbejdet: http://kirkepilot.wordpress.com 
På kirkens hjemmeside finder man stillingsbeskrivelse og beskrivelse af arbejdet for unge 
http://www.broenderslevkirke.dk 
Henvendelse kan også ske til sognepræst Thomas Ancher Uth 

Øvrige oplysninger: Sluttelig følger to udtalelser fra kirkens egne unge, som siden har været med 
til at fremme kirkens frivillige ungdomsarbejde. De to fik spørgsmålet: Synes du, at målet med 90 
unge til ungdomsgudstjenesten lykkedes, og tror du, der kommer flere næste gang? 

Leila Frederiksen: ”Jeg synes helt klart, at det blev opfyldt og efter denne gudstjeneste er vi 
sikret 90 til den næste, som sikkert vil fortælle om den til deres venner. Folk gav os ros og 
sagde, at det var rigtig fedt med fed musik og gang i den.” 

Camilla Bagger: ” Ja, det synes jeg, at det gjorde, der var farver, liv og glade dage i kirken. Jeg 
tror ikke, at én ungdomsgudstjeneste gør, at flere unge vælger at komme den næste søndag, 
da de godt ved at den kommer til at foregå, som det plejer. Men tror helt sikkert, at de vil 
komme igen til den næste utraditionelle gudstjeneste. Jeg synes, det er super fedt at have en 
kirkepilot. Jeg synes, det er en god måde for kirken at komme i kontakt med de unge, fordi der 
er en de kan spejle sig i. Jeg synes, det er rigtig godt, at vi har haft så mange 
ungdomsgudstjenester på det sidste, og da der jo kommer så mange hver gang, kan vi jo se, 
det er noget, der falder i god jord. Jeg tror, det er noget af det, vi har manglet for at få de unge 
til at komme. Det er godt, der også er et ungt menneske man kan henvende sig til, i stedet for 
kun voksne. For somme tider kan det være nemmere at henvende sig til et andet ungt 
menneske og ikke en voksen.” 

Camilla som udtalte sig til slut var i 2008 frivillig hjælper til ungdomsgudstjenesten for den første 
kirkepilot. To år efter blev hun ansat ved Brønderslev kirke som kirkepilot i 10 mdr. 

http://kirkepilot.wordpress.com/
http://www.broenderslevkirke.dk/

