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Ungdomspræsten i Skanderborg Provsti

Kirkerne i juli kvartal 2012

Det er ikke altid traditionel salmesang og orgelmusik, der præger gudstjenesterne for de unge i Skanderborg Provsti. For her har de nemlig
deres egen ungdomspræst, som laver kirke for de unge der, hvor de er.

Hørning kirke

For lidt over et årti siden sprang sognepræst
Per Ramsdal fra Brorsons Kirke på Nørrebro
i København ud som Danmarks første ungdomspræst. Og flere er kommet til – i dag
har vi godt 20 ungdomspræster på landsplan.

Identitet og ny inspiration
Når ungdomspræst Peter Tast skal beskrive det
særlige ved de unge menneskers livssituation,
peger han ubetinget på begrebet identitetsdannelse og behovet for at søge ny inspiration:

I maj 2009 blev sognepræst Peter Tast indsat i en kvotestilling i Skanderborg Provsti
– han er sognepræst i Voerladegård (40%) og
ungdomspræst i provstiet (60%). Og han har
virkelig fat i noget.

“De unge er altid i gang med at finde deres egen
identitet, og de oplever, at de ikke kan bruge videnskaben til noget i forhold til mødet med andre
mennesker. De løber måske sur i hverdagen og
får brug for et andet perspektiv på livet. Og det
er noget af det, kirken kan give dem,” forklarer
Peter Tast, der har suppleret sin præsteuddannelse med diverse kurser inden for teologisk pædagogik.

Rock vs. orgelmusik
Som ungdomspræst gør Peter Tast meget ud
af at finde ord, (sprog-)billeder og musik, som
de unge kan identificere sig med. Så når han
vælger at spille rockmusik i stedet for orgelmusik for sine ungdommelige kirkegængere,
er det, fordi han vil møde dem der, hvor de
er i livet. Og moderne musik har ofte tekster,
der handler om noget religiøst.
De nyligt overståede Science Fiction og Familien – Simon Kvamm-gudstjenester i Ry
og Skanderborg er gode eksempler:
“Når Simon Kvamm påkalder Vesterhavet som
hjertestarter, kunne han lige så godt have påkaldt
Helligånden. Pointen er, at meget moderne musik
handler om religiøse spørgsmål; om at søge inspiration, om livet, etik og moral – også selv om vi
ikke umiddelbart tænker på det som religiøst,”
forklarer Peter Tast.
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Foruden rockgudstjenester, undervisningsforløb i de ældste skoleklasser og meget andet tilbyder ungdomspræsten det store årlige
konfirmandarrangement for alle provstiets
ca. 700 konfirmander. Følg med i dagspressen eller endnu bedre: Bliv ven med ‘Ungdomspræsten Skanderborg’ på facebook, tag
en uformel chat med ham og bliv løbende
opdateret om nye arrangementer.

Døbte
Emily Johansen Lundberg
Emilie Kirstine Schmidt Bøgeskov
Oliver Plejdrup Sørensen
Victor Hermann Mejsner Christensen
Silke Sass Basse Jensen
Laura Wolters Sørensen
Kaya Kjærgaard Sørensen
Arthur Noesgaard Jensen
Ida Johana Olesen
Ella Sandberg Noes
Benjamin Ditlev Borch
Lauge Ribberholt Petersen
Lilly Dam Mikkelsen
Philip Thunø Gammelgaard
Harald Christian Sørensen
Caroline Scott Sondrup
Viede
Nana Teute Heidemann og
Michael Thyrring Pedersen
Pia Piilgaard og Ove Anders Christensen
Lone Linnet Simonsen og Jan Lisby
Bisattte/begravede
Louise Marie Hansen
Grete Dettbarn
Kaja Nielsen

Karl Peter Rømmesgaard Hansen
Erik Pedersen
Mogens Jensen
Karin Margrethe Frost
Conni Møller
Kirsa Bækkelund Andersen
Elly Carla Nielsen

Blegind kirke
Døbt
Magnus Achton Søballe Sørensen
Viet
Tina Søballe Mortensen og
Jacob Achton Sørensen
Bisat
Marie Lyngsø

Adslev kirke
Døbt
Ellen Hvalsø Lindegaard Børgesen
Viede
Julie Filippa Dam-Krogh og Carl Schneider
Ann Bærholm og Michael Lindballe Bilstrup

Plejehjemsgudstjenster
Præstehaven
24. december kl. 11.00/Lise Palstrøm
24. januar kl. 14.30/Lise Palstrøm
21. februar kl. 14.30/Jacob Køhn Andersen

Plamehaven
10. januar kl. 15.15/Lise Palstrøm
7. februar kl. 15.15/Jacob Køhn Andersen
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