
Årsberetning Sct. Josefs Unge Katolikker (SJUK) – DUKs lokalforening i 
Horsens – 2016 

 
SJUK Horsens har haft et forrygende år med mange aktiviteter og 
arrangementer for børn og unge både lokalt men også regionalt. Vi har 
haft glæden af, igen i år, at kunne samarbejde med andre lokalforeninger, 
hvilket ikke kun har bragt nye bekendskaber, men også har betydet gensyn 
med venner fra andre lokalforeniger. Vi har med tiden fået en gruppe 
dygtige unge der gennem KLU og vores lokale arbejde har bevist at de kan 
vartage planlægning og lave aktiviteter for børn og unge selvstændigt. De 
har inden for de seneste 2 år virkelig udviklet deres leder-egenskaber.  
Vi har igen i år haft et godt samarbejde med menighedsrådet der igen i år 
har bidraget til det lokale ungdomsarbejde.  
 
I år har vi haft stor fokus på at vores unge ledere selv vartog opgaver de 
følgte de kunne magte, andre har endda taget udfordingen op på egen 
hånd uden meget hjælp, og resultatet har været fremragende, og vi kan 
kun være rigtig stolte!  
På baggrund af deres udvikling og store potentiale besluttede vi at lave et 
kommunikations- og konflikthåndteringsoplæg fordelt på 2 aftner. Ideen 
med oplæget var at ligge vægt på deres hverdag som ung og hvilke 
udfordinger de ofte står overfor. Ikke kun, har de ud fra oplægget, fundet 
ud af hvem de selv er, men også hvordan de bedst kan kommunikere i 
forskellige situationer og hvordan man håndtere konflikter.  
 
D. 14 – 15 maj Inviterede vi Kasper baadsgaard med på hyttetur, som vi 
afholdte i en spejderhytte lidt uden for Horsens. Her holdte Kasper Messe 
og oplæg. Det var en rigtig god weekend hvor vi havde et par enkelte nye 
med, som fik mere kendskab til alle os andre. Der skal lyde en stor tak til 
Kasper for at være med på vores hyttetur. 
 
 
 



I forlængelse af vores succes med vores tidligere fodboldarrangement i 
2015, valgte vi at arrangere det igen i år med enkelte ændringer. Formålet 
med arrangementet er ikke kun fodbold, men at skabe nye bekendskaber 
med andre lokalforeninger, og selvfølgelig også at få et gensyn med 
venner. Det er helt naturligt, at man kommer hinanden mere ved, gennem 
konkurrance og det har allerede vist sig at have givet et bredder kendskab 
til andre lokalforeniger. 
I år 2016 var vi hele 130 spillere mod godt 110 sidste år. Det har været 
vores størreste arrangement til dato, men kunne selvfølgelig ikke lade sig 
gøre uden den kæmpe opbakning vi har fået fra de forskellige deltagende 
lokalforeninger og DUK. Der skal derfor lyde en kæmpe stor tak til:  
Randers, Hjørring, Hellerup, Vejle, Esbjerg og Odense lokalforening. 
Herudover en tak til DUK for støtte, og sidst men ikke mindst til Kasper 
Baadsgaard og Thomas Pulickiyil, som begge var med som præst. 
  
Den 23 oktober afholdte SJUK et ekstraoridinært generalforsmalingsmøde. 
Grunden til den beslutning var, at vi i vores normale 
generalforsamlingsmøde havde enkelte uoverensstemmelser der bl.a. 
forhindrede os i at lave en aftale med banken om et hævekort. I samme 
forbindelse blev der også konstitueret ny bestyrrelse hvor formandsposten 
bl.a. er givet videre til Peter Mai. Peter er rigtig dygtig og vil fremover være 
SJUK’s kontaktperson. 
 
SJUK beskæftiger sig ikke kun med planlægning af aktiviteter, og udførelse 
dertil. Vi har et solidt lederteam, hvor vi også har vores helt eget kreativt 
team der står for alt lige fra PR af arrangementer, design til vores SJUK T-
shirts, samt PR video.  
 
De to ”største” aktiviteter, vi har afholdt i dette år er: 
 

- Fastelavn; hvor de unge fra SJUK lederne har formådet at arrangere 
en festlig dag for små som store med tøndeslag og kåring af 
kattekonge og kattedronning, bedst udklædte og meget mere.   

- Fodboldturnering 2016: Her mødte 130 spiller kampklar op til at 
udfordre de mange andre lokalforeninger der mødte med 1 – 3 hold.  



Afholdte aktiviteter/arrangementer 2015-16: 
1) D. 7. december Skt. Nikolaus/adventsfest 2015 (målgruppe: Alle - 27 deltagere) 
2) D. 28 Februar Generalforsamling (8 deltagere) 
3) D. 7. februar Fastelavnsfest  (målgruppe: Alle,  deltagere; 56 deltagere) 
4) D. 18 Marts Kommunikations oplæg (målgruppe: Alle,  6 deltagere) 
5) D. 7 April Biograftur (firmander +, 15 deltagere) 
6) D. 12 April Konflikthåndtering oplæg (målgruppe: Alle,  6 deltagere) 
7) D. 14 til 15 Maj  Hyggeweekend (målgruppe: firmander +, –  14 deltagere) 
8) D. 3. September Regional fodboldturnering  (målgruppe: Alle,  – 130 deltagere) 
9) D. 23 oktober Ekstra oridinært generalforsamlingsmøde (målgruppe: Alle,  12) 

10) D. 30 Oktober Alle Sjæle, Alle Helgen (målgruppe: Alle,  27 deltagere) 

11) D. 11 November, Hyggeaften (målgruppe: firmander +, 11 deltagere) 

12) DUKs Årsmøde d. 18.-20. november (deltagelse med 5 ledere fra SJUK – Peter, 
Shashonnah, Shron og Patrick) 

13) Skt. Nikolaus/adventsfest d. 4. december (Endnu ikke afholdt) 

- Udover afholdte arrangementer afholdes der ”Pizza og planlægningsmøder” én gang om 

måneden 

 
Med ønsket om et godt og velsignet årsmøde til jer alle! 

 
På vegne af SJUK Horsens, Patrick Hoyos & Peter Mai 


