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Ungdomsarbeid
Hvor går veien ?

Stiftsmøtet 2021
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Ungdom
Hvordan skjønne seg på de



UNGDATA ( www.ungdata.no )
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http://www.ungdata.no/


Vi må tillate konfirmanter å være underveis
Fjortenåringer gjør egne, bevisste valg rundt konfirmasjonen, men 
tar også hensyn til at feiringen står sterkt som familierite.
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ERLING BIRKEDAL, MF

– De unge er sterkt opptatt 

av selve 

konfirmasjonsdagen, mens 

kirken legger vekt på 

konfirmasjonstiden som 

læringsarena,



KIFO : Netta Marie Rønningen, Ann Kristin Gresaker, Tore Witsø Rafoss og Olaf 

Aagedal
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Noen funn

https://www.ungdata.no/
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https://www.ungdata.no/


Noen funn Birkedal
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https://www.mf.no/sites/mf/files/users/Dokumente

r/Forskning/Forskningsprosjekter/rapport_-

_ung2019_14_aring_eb_sep19.pdf



Jeg valgte kirkelig konfirmasjon fordi jeg : 
Påstand Helt – litt enig – helt – litt 

uenig

%

Er døpt Helt enig 6

Vil delta på turer eller konfeleir Helt enig 7

Vil ha selskap og få gaver Helt enig 9

Ønsker å oppleve et godt 

fellesskap

Litt enig 11

Ønsker å få nye venner Litt enig 13

Hadde hørt at opplegget i vår 

kirke var populært

Litt enig 22

Tidspunkt for opplegget passer 

meg bra

Litt enig 12

Vil lære om Gud og kristendom Litt enig 13

Vil være med på det som skjer i 

min lokale kirke

Litt enig 16
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Hva gleder du deg til eller synes er viktige å være med 
på i tiden før konfirmasjonen? ( de som valgt kirkelig )
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«Hvor ofte tenker du på:
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Noen funn EXIT ELLER TRANSIT
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https://www.kifo.no/ny-kifo-rapport-etter-konfirmasjon-exit-
eller-transitt/
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Er tiden etter konfirmasjonen en «exit»-fase der 
ungdom velger bort kontakt med kirken? 
Eller er det en «transitt»-fase som fører til nye 
former for tilknytning til kirken og til en ny 
«voksen» religiøs identitet? 
Hva tenker de i kirken som jobber med ungdom 
om det? 
Hva tenker ungdommen selv?
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Tjenesteordingen
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Presten skal forvalte Ord og sakrament slik at kristen tro og 

kristent liv fremmes i menighetene ved å

a) holde forordnede gudstjenester og forrette kirkelige 

handlinger,

b) utføre dåps- og konfirmasjonsopplæring,

c) utøve sjelesorg og veiledning, gå med dødsbud, reise i 

soknebud og også ellers besøke syke og

d) utføre forkynnerarbeid og i samråd med menighetsrådet 

annet menighets byggende arbeid.



Strategi Bjørgvin bispedøme
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Kyrkja skal vera ein meiningsfull arena for ungdom og unge 
vaksne der dei kan:

vere – og finne trygge og gode møteplassar

skape – og bruke sine eigne kulturelle uttrykkformar

bere - og verte engasjerte for menneskeverd, klima og rettferd

tru - ved å delta aktivt i gudstenester og fellesskap



Innspill strategi
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Snakk sammen 3 og 3, ca  3 minutter

Hva i strategien appellerer mest til deg, Hva brenner du mest for ?

Hva skal til for at det kan bli realisert der du jobber ?



Strategi Bjørgvin bispedøme
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Kyrkja skal vera ein meiningsfull arena 
for ungdom og unge vaksne der dei kan:

vere – og finne trygge og gode møteplassar

skape – og bruke sine eigne kulturelle 
uttrykkformar

bere - og verte engasjerte for 
menneskeverd, klima og rettferd

tru - ved å delta aktivt i gudstenester og 
fellesskap



EKKLESIOLOGISK UTBLIKK
- Avery Dulles «Models of the Church» 1991
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Dulles modeller  

• 1 : Church as mystical

communion

• 2: Church as sacrament

• 3: Church as servant

• 4: Church as herald

• 5: Church as institution

• 6: Community of the

disciples

1: Kirken som  felleskap

2: Den sakramentale kirke

3: Den tjenende kirke

4: Den synlige/hørbare kirke

5: Den institusjonelle kirke

6: Felleskap av Jesu disipler



www.menti.com  kode: 8199 
7180

•Felleskap

•Sakrament

•Tjeneste

•Synlig

• Institusjon

•Disippel
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1: Kirken som felleskap

2: Den sakramentale kirke

3: Den tjenende kirke

4: Den synlige/hørbare kirke

5: Den institusjonelle kirke

6: Felleskap av Jesu disipler



Strategi Bjørgvin bispedøme
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Kyrkja skal vera ein meiningsfull arena for ungdom og unge 
vaksne der dei kan:

vere – og finne trygge og gode møteplassar

skape – og bruke sine eigne kulturelle uttrykkformar

bere - og verte engasjerte for menneskeverd, klima og rettferd

tru - ved å delta aktivt i gudstenester og fellesskap



KIRKENS UNGE – Samarbeidsrådet for 
ungdomsorganisasjoner ( SBU ) 2018
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Strategisk plattform for forpliktende samhandling om Den 
norske kirkes barne- og ungdomsarbeid

• VISJON

• Vi som står sammen på denne 

plattformen, er frivillige 

organisasjoner som deler visjonen 

at kirken skal være et hjem for 

unge mennesker hvor de finner 

hjelp til å leve og vokse i tro på 

Jesus Kristus. 
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KRIK . 

Norges KFUK-
KFUM.

KFUK-KFUM-
speiderne.

ACTA – Barn og 
unge i Normisjon.

NLM Ung. 

Laget NKSS.

NMSU, 
Søndagsskolen 

Norge . Skjærgårds 
Live.  Ung kirkesang  
og Return 2 sender.

( Senere gitt sin 
tilslutning : UIO, 

Hekta m.fl )



• Vi vil at unge mennesker gjennom 

vårt arbeid, samles med sin 

menighet til gudstjeneste og 

fellesskap, og sendes med den til 

tjeneste lokalt og globalt.

• I vår samhandling med Den 

norske kirke arbeider vi i lojalitet til 

dens bekjennelse.
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Kirkelig tilhørighet og 
teologisk forankring

• Vi vil forkynne så alle unge ser 
seg elsket av Gud. Vi bygger åpne 
fellesskap hvor barn og ungdom 
får utvikle trygg identitet og kristen 
tro, og kalles til tjeneste for Gud i 
kirke og samfunn. 

• Vi formidler at det å tilhøre Jesus 
Kristus er en gave og holdes 
levende av Den hellige Ånd, 
gjennom dåpen, forkynnelsen av 
evangeliet og deltakelse i 
nattverden.



Komplementært fellesskap

• Vi forstår oss selv som et 
komplementært fellesskap av 
aktører, med hver sine profiler og 
oppdrag. Det er unge og oppgaver 
nok til alle.

• Vår felles visjon er viktigere enn 
innbyrdes forskjeller. Det står om 
kirkens diakonale og misjonale
evne, barn og ungdoms tro og 
engasjement, og rekruttering til liv 
og tjeneste i kirken.
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Differensiert samhandling

• Vi står for en differensiert deling av 
roller og ansvar. Vi anser den 
enkeltes profil og kompetanse som 
en ressurs, og vi vil utnytte 
mulighetene i den brede «kirkelige 
geografi» positivt. 

• Vi søker en dynamisk og offensiv 
samhandling med Den norske kirke 
om barne- og ungdoms-arbeidet, 
preget av lokalt eierskap, frivillig 
mobilisering og identitetsbyggende 
fellesskap.



Strategi Bjørgvin bispedøme
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Kyrkja skal vera ein meiningsfull arena for ungdom og unge 
vaksne der dei kan:

vere – og finne trygge og gode møteplassar

skape – og bruke sine eigne kulturelle uttrykkformar

bere - og verte engasjerte for menneskeverd, klima og rettferd

tru - ved aktivt å delta i gudstenester og fellesskap



Hvilke punkt i strategien tenker du at organisasjonene i 
plattformen Kirkens Unge særlig kan bidra, og hvor skal vi 
selv sette inn støtet ( 3 minutter 3 og 3 )

Kyrkja skal vera ein meiningsfull arena for ungdom og unge 
vaksne der dei kan:
1 vere – og finne trygge og gode møteplassar
2 skape – og bruke sine eigne kulturelle uttrykkformar
3 bere - og verte engasjerte for menneskeverd, klima og rettferd
4 tru - ved aktivt å delta i gudstenester og fellesskap
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Veien videre  - Strategien 2021 - 2024
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Ungdomskirken I 2023 ?
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«Ungdomskirken» som overskrift /

Fellesnevner for  alt arbeidet ?

Noe som er med å skape en kirkelig identitet 

En identitetsmarkør

Fornyelse av ungdomsgudstjenester

SBU:» identitetsbyggende fellesskap» 

- Dobbelt identitet Kirken og organisasjon
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Strategien arbeides med hele 2021 - 2024
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MODELLER FOR EN UNGDOMSKIRKE

1: Ungdomskirken skaper felleskap

2: Ungdomskirken med praksiser knyttet til dåp og nattverd

3: Ungdomskirken som utfordrer til tjeneste

4: Ungdommenes stemmer høres  i kirke og samfunn

5: Ungdommene er med å bestemme, har eierskap og ansvar –

gjennom demokratiske prosesser

6: Med Jesus  på veien

16.11.2021 33



Veien videre  - Strategisk arbeid 2021 - 2024
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