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Protokoll fra Hamar bispedømmes ungdomsting 2019
Konstituering av tinget:
• Louise Knutsen og Matilde Ødegaard velges som dirigenter
• Halvard Bjørkås er referent
• Alex Ramstad Døsvik og Sverre Reiten Finbakk er tellekorps
Sak 1/19: Mot
- Enstemmig vedtatt, se vedlegg
Sak 2/19: En inkluderende gudstjeneste
- Enstemmig vedtatt, se vedlegg
Sak 3/19: Kirke midt i livet
- Enstemmig vedtatt, se vedlegg
Resolusjon: Engasjere unge i menighetsråd og bispedømmeråd
- Enstemmig vedtatt, se vedlegg
Valg (inkludert medlemmer valgt i 2018)
Fødselsår Hjemsted/Menighet

Rolle

Fornavn

Etternavn

Filip

Hovland

2000 Acta Oppland

Fast medlem, valgt for 2 år i 2018

Magnus

Kessel

Fast medlem, valgt for 2 år i 2018

Michaela

Mehari

2001 Fåberg menighet
Søndre Land
2001 menighet

Louise

Knutsen

Fast medlem, valgt for 2 år i 2019

Matilde

Ødegaard

2001 Gjøvik menighet
Vestre Slidre
2002 menighet

Martin
Vanessa
Xuan

Alnes
Granlund
Rusten

1998 Søre Ål menighet

Fast medlem, valgt for 2 år i 2019
Vara

Tiril

Ramdahl

2001 Hunn menighet
Brumunddal og
2002 Veldre menighet

Vanja

Joramo

Vara

Marthe

Tajet Berg

2001 Lesja menighet
Brumunddal og
2002 Veldre menighet

Fast medlem, valgt for 2 år i 2018

Fast medlem, valgt for 2 år i 2019

Vara

Vara
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Hamar bispedømmes ungdomsråd, 2018-2019.

Halvard Bjørkås, referent
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Sak 1: MOT
Hva er mot?
Mot er en persons eller en gruppes evne til å være modig, uredd, tørre å våge og utfordre
seg selv.
«MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei gjør det lettere for oss ungdommer å
leve.» (https://www.mot.no/hva-er-mot/)
Vi tenker at mot kan være å ytre sin mening, gå utenfor komfortsonen, tørre å gå mot
strømmen, både gjennom ord og handling. Mot er viktig i mange situasjoner. For å være
modig trenger man selvtillit, fellesskap og folk rundt seg som gjør en trygg. De som tør å
være seg selv er modige og alle kan være modige på ulike vis.
Det kan være vanskelig å vise mot i visse situasjoner, som f.eks. å skulle stå opp for noe man
er alene om, bli upopulær, bli utsatt for gruppepress eller i situasjoner hvor man må snakke
foran større forsamlinger.
Kirka skal gi plass til alle uansett hvem man er, og sørge for at alle føler seg akseptert. Kirka
må derfor bygge trygge og åpne møteplasser hvor folk kan snakke om personlige temaer og
dermed være med på å bygge ned tabuer.
Ved at ungdom blir sett og utfordra og opplever støtte, trygghet og mestring kan unge
personer gjøre en forskjell i kirka og ellers i samfunnet. Vi kan alle hjelpe hverandre til å vise
mot ved å være oss selv og stå opp for hverandre.
Det finnes flere eksempler fra Hamar Bispedømme hvor det utvikles mot hos unge
mennesker. Dette er eksempler på tiltak som fokuserer på å utvikle unge mennesker innen
personlig vekst, ledelse og/eller fellesskapsbygging:
• Ledertreningskurs etter konfirmasjonstid:
o MIniLederKurs (MILK) for 15/16-år, KFUK-KFUM
o Ledere I Vekst (LIV) Basic – ledertreningskurs for 16-19 år, KFUK-KFUM
Hedmark og Oppland.
o Kurs for Unge Ledere (KUL og KULT), Ringsaker.
o LederUtvikling på Ynglingen (LupY), Gjøvik.
o uTroLi, ledertreningskurs i Lillehammer
o Teen Camp, HEKTA.
• Menigheter og organisasjoner hvor ungdom får mulighet til å være ledere i
trosopplæringstiltak og konfirmasjonsleirer.
• Ungdomsdemokratiet i kirka hvor unge mennesker har medbestemmelse.
• Tverrkirkelige ungdomsarrangement hvor flere kirkesamfunn samarbeider på tvers.
Der kan ungdom oppleve andre kirkesamfunn og utfordres på ulike nivåer.
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Hamar bispedømmes ungdomsting 2019 utfordrer Hamar
bispedømmeråd til å:

• Styrke samarbeid og utveksle erfaringer med kristne barne- og

ungdomsorganisasjoner, som for eksempel HEKTA, KFUK-KFUM, KRIK, NMSU, Acta og
Laget.
• Arrangere workshops, seminarer, leirer og festivaler for hele bispedømmet hvor
temaet mot settes på dagsorden.
• Bruke sosiale medier til å utfordre unge mennesker til vise mot i hverdagen

Hamar bispedømmes ungdomsting 2019 utfordrer menighetene i Hamar
bispedømme til å:

• Sende ungdom på, eller arrangere, ledertreningskurs hvor deltakerne får prøvd seg i
•
•
•
•

ledertreningssituasjoner som for eksempel gruppeledelse, presentasjonsteknikk og å
holde seminarer.
Arrangere arrangementer lokalt som setter MOT på dagsorden, som «TabuTorsdag»
med for eksempel seksualitet som tema, «Helt Ærlig om rus» eller «Grill en politiker».
Samarbeide med kristne barne- og ungdomsorganisasjoner om arrangementer, leirer
og kurs hvor mot kan være et tema.
Informere og oppfordre ungdommer til å delta på ungdomsting hvor unge
mennesker kan være med å påvirke sin lokale kirke.
Arrangere interreligiøse arrangementer i kirka, for å utvikle lokalsamfunnet og bryte
ned barrierer.

Hamar bispedømmes ungdomsting 2019 utfordrer ungdom til å:

• Bruke sosiale medier til å løfte fram temaet MOT og støtte enkeltpersoner som tør å
si fra.
• Til å møte opp på tverrkirkelige arrangementer der får man sjansen til å møte ulike
kirkekulturer samla på ett sted.
• Dra på arrangementer, leirer og festivaler hvor man får mulighet til å utfordre seg
selv i ulike situasjoner.
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SAK 2: En inkluderende gudstjeneste
Vi er glade i gudstjenesten og tenker at gudstjenester er noe av det aller viktigste kirka driver
med. Gudstjenesten må være et sted for alle slags folk i ulike aldre. Det betyr at
gudstjenesten bør være et sted hvor ungdom kjenner seg hjemme, får bidra, og får møte
form og innhold som vi kjenner oss igjen i.
Gudstjenestetilbudet må være variert, og selv om det er fint at menigheter følger samme
grunnleggende struktur for gudstjenestene, så synes vi ikke gudstjenestene skal være helt
like fra sted til sted. Det finnes mange måter å inkludere nye gudstjenestedeltakere på, selv
om gudstjenestene er ulike mellom menighetene.
Vi er ikke så opptatt av hvilket klokkeslett gudstjenesten skal være på søndag, men tenker at
mangfold er bra. Det er fint med gudstjenester klokka 11, men det må også noen ganger
være gudstjenester på andre tidspunkt. I dagens samfunn må vi bare leve med at det alltid
vil finnes mye som skjer, og gudstjeneste blir en av flere ting på fritida som man må velge
blant. Samtidig tenker vi at gudstjeneste er noe annet enn underholdning eller
fritidsaktiviteter. Det er ikke bare gudstjenesten som skal være attraktiv slik at vi oppsøker
den, det er også viktig at vi som er ungdommer velger å prioritere å gå på gudstjeneste.
For at ungdom skal kjenne seg inkludert i gudstjenestene, tror vi særlig at gjenkjennelse og
eierskap er viktig. Det som formidles gjennom musikk, preken, ledelse av sang og liturgiske
ledd må være slik at ungdom kjenner at dette er for meg.
Gudstjenestens form må utvikles kontinuerlig, så den snakker til mennesker i vår tid. Kirka
må ikke stivne i en gudstjenesteform som egentlig hører til i en annen tid.
Vi er tilhengere av å ta i bruk teknologi, moderne musikkformer og nye måter å gjøre preken
på. Det handler om å hele tida se på den gamle gudstjenesten med nytt blikk.
Kirkerommet og gudstjenesten vil alltid ha et preg av det hellige og høytidelige, men dette
må ikke utvikles eller stivne så det blir selvhøytidelig og utilgjengelig.
Ansatte og ledere i kirka har et særlig ansvar for å gå foran i arbeidet med fornyelse,
kommunikasjon og inkludering, så ungdom i menighetene slipper til og får gi gudstjenesten
preg av vår tid.

Hamar bispedømmes ungdomsting 2019 utfordrer Hamar bispedømmeråd til å:
•
•
•
•

Bruke ungdom som ressurs i arbeidet med gudstjenester.
Veilede menighetene i arbeidet med mangfold i gudstjenesten.
Bidra til at fornyelse og gode erfaringer spres mellom menighetene.
Invitere ungdom til de aktuelle fagdagene som bispedømmet arrangerer.
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Hamar bispedømmes ungdomsting 2019 utfordrer menighetene i Hamar bispedømme
til å:
•
•
•
•

Involvere ungdom i planleggingen og gjennomføringen av gudstjenester, sammen
med andre i menigheten.
Variere det musikalske uttrykket i gudstjenesten (mangfold av instrumenter og
sjangre) og bruke mulighetene som ligger i teknologi.
Sørge for at det undervises og forkynnes om gudstjenestens betydning.
Utnytte kirkekaffen som sosialt og kreativt møtepunkt på tvers av aldersgrupper.

Hamar bispedømmes ungdomsting 2019 utfordrer organisasjonene til å:
•
•
•
•

Være aktive samarbeidspartnere med lokale kirker, men også samarbeide med.
hverandre om ungdomsarbeid.
Jobbe sammen med kirka for å nå et felles mål: Å få flere ungdom på gudstjeneste.
Legge til rette for erfaringsutveksling i forbindelse med gudstjenestearbeid.
Legge til rette for at musikalsk utvikling kan skje.

Hamar bispedømmes ungdomsting 2019 utfordrer ungdom til å:
•
•
•
•

Gå på gudstjeneste.
Være en del av gudstjenesten, med tanke på planlegging og gjennomføring.
Være tydelige på forventningene til gudstjenesten.
Dele positive erfaringer om gudstjeneste, framsnakke gudstjeneste.
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Sak 3: Kirke midt i livet
Ungdomstinget i Hamar bispedømme ser at kirka har stort fokus på konfirmasjonstiden, men
ser at det etter konfirmasjonstiden mange steder ikke er noe spesielt kirkelig tilbud for
ungdom. På et sted hvor det ikke er tilbud for ungdom, er det utfordrende å være ungdom
som ønsker å være engasjert i kirka. Ungdomstinget i Hamar bispedømme erfarer at ungdom
trenger andre arrangementer i tillegg til gudstjenester for å trives, finne mening og
engasjere seg i kirka. De vanlige søndagsgudstjenestene oppleves ofte som mindre aktuelle
for unge, både når det gjelder det musikalske uttrykket, temaer og språk. I tillegg er det et
behov for å profilere Den norske kirke som et sted som også er åpent for mennesker med en
annen tro, eller mennesker som er usikker på om de har en tro. Kirka må bli bedre på å
fortelle hva de kan tilby den enkelte. Der vil ungdomstinget nevne eksempler på ting som er
mer relevante for ungdom: musikal, lederkurs, åpen kirke, konserter, økumeniske samlinger,
filmkvelder, temakvelder, Lys våken for ungdommer, teater og spillkvelder. Dette kan vise
kirka ikke bare som et sted å snakke om og tenke på Gud, men også et rom hvor man kan
være seg selv og hvor det er plass til hele livet. Etter å ha vært på slike arrangementer er det
også lettere for ungdom å komme tilbake på gudstjenester og ungdomsgudstjenester.
Ungdomstinget i Hamar bispedømme opplever at mange i kirka er flinke til å snakke relevant
til ungdom. Når ansatte og frivillige i kirka snakker til ungdom, handler det ofte om psykiske
problemer og sosiale medier. Vi vil gjerne at kirka også beholder fokus på andre tema: Kirka
må snakke om klima, fordi ungdom er framtiden. Kirka må ta opp seksualitet slik
ungdommens kirkemøte sak 5/18 utfordret til. Også rus og avhengighet er viktige temaer
som kirka må snakke om. Det vil alltid være grupperinger, press og mobbing blant ungdom.
Det er viktig at kirka tematiserer dette og hjelper ungdom til å leve i det. Samtidig som
spesielle temaer vil være relevante for ungdom, er det også viktig å huske at ungdom er
vanlige mennesker, så det går an å ta opp allmennmenneskelige spørsmål.
Ungdomstinget i Hamar bispedømme mener det er potensial for å engasjere flere
ungdommer i kirka og skape flere tilbud for ungdom. For mange oppleves det bedre å ha en
rolle og et ansvar i kirka enn bare å være passiv tilhører. For å engasjere ungdom er det
avgjørende å inkludere og gi ansvar. Det kan oppleves vanskelig for ungdom å ta initiativ og
ledelse, og det er viktig at frivillige og ansatte utfordrer ungdom til å ta ansvar. Et eksempel
på en oppgave kan være å dele ut nattverd i gudstjenesten. Ungdomstinget i Hamar
bispedømme vil understreke viktigheten av å utfordre enkeltpersoner. Dette er bedre enn å
spørre «Er det noen som er lyst til å gjøre det?» Det oppleves motiverende å få høre: «Det
tror jeg du hadde passet til». Når man får spørsmålet direkte, blir man sett, og det er lettere
å si ja.
Selv om Den norske kirke har mange frivillige, har ungdomstinget i Hamar bispedømme et
inntrykk av at kirka har lavere kompetanse på frivillighet enn mange organisasjoner. Frivillige
organisasjoner knyttet til Den norske kirke gjør en avgjørende jobb, og samtidig må
menighetene bli bedre på frivillighet. Blant annet må menighetene kommunisere bedre ut
hva frivillige kan bidra med, og de må vite at det er bruk for dem.
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Ungdomstinget i Hamar bispedømme vil også understreke viktigheten av at menigheter blir
bedre til å profilere sine tilbud, slik at ungdom får vite om disse. Menighetenes tilbud burde
være synlig i sosiale medier, siden det skal mye til for at ungdom søker opp menighetens
nettside. Samtidig er det avgjørende at menighetens eventuelle kontoer i sosiale medier
følges opp.

Hamar bispedømmes ungdomsting 2019 utfordrer Hamar bispedømmeråd og
Kirkerådet til å:
•

styrke menighetenes kompetanse på frivillighet, slik at menighetene kan bli bedre
til å inkludere ungdom og ta vare på ungdoms engasjement

Hamar bispedømmes ungdomsting 2019 utfordrer menighetene i Hamar bispedømme
til å:
•
•
•

lage flere arrangementer som treffer bredere og flere
være åpne for ungdoms synspunkter og ønsker, og vise fleksibilitet for at kirkelige
tilbud skal gi mening for ungdom
ha oppdaterte sider og arrangementer i sosiale medier, hvor unge mennesker
søker og sprer informasjon

Hamar bispedømmes ungdomsting 2019 utfordrer kirkelig ansatte i Hamar
bispedømme til å:
•
•
•
•

aktivisere og bruke ungdom som en ressurs
være åpne for ungdoms synspunkter og ønsker, og vise fleksibilitet for at kirkelige
tilbud skal gi mening for ungdom
snakke om allmennmenneskelige temaer i møte med ungdom, og ikke
nødvendigvis bare snakke om sosiale medier og psykiske problemer
involvere ungdom når man skal vurdere å starte et tilbud for ungdom

Hamar bispedømmes ungdomsting 2019 utfordrer ungdom til å:
•
•

ta initiativ selv for å etterspørre tiltak som man ønsker i menighetene i Den
norske kirke
ta kontakt med menighet eller kirkelig ansatte når man er interessert i å bidra
som frivillig

Hamar bispedømmes ungdomsting 2019 utfordrer fylkeskommunene og kommunene i
Hamar bispedømme til å:
•

tilrettelegge kollektivtrafikk slik at det er enklere for ungdom å komme seg til og
fra kirkene
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Resolusjon fra Hamar bispedømmes ungdomsting 2019:
Engasjere unge i menighetsråd og bispedømmeråd
Bispedømmerådene og menighetsrådene søker unge mennesker mellom 18 og 30 år som
kan stille til valg. Det er ønskelig at de som sitter med verv er et representativt utvalg av
medlemmene i bispedømmet og menigheten, når det kommer til alder.
Vi opplever at det er mange som ønsker å stille til valg, men som synes det er lenge å
forplikte seg til fire år i et verv. Ungdom ønsker å engasjere seg i arbeidet, men vi har ofte
ikke etablert oss, vet ikke hva vi gjør eller hvor vi holder til, da spesielt i forhold til videre
studier, de neste fire årene - noe som gjør det vanskelig å forplikte seg til et så langt verv.
Det er såklart mulig å reise på møter i bispedømmeråd og menighetsråd og vi er klar over at
reise og opphold til møter dekkes, men det tar fortsatt mye tid og krefter i en ellers hektisk
hverdag.
Ungdomstinget i Hamar bispedømme oppfordrer Hamar bispedømmeråd til å jobbe for å
endre perioden for verv fra fire til to år for ungdom. Ungdomstinget i Hamar bispedømme
oppfordrer menighetene til jobbe for å endre perioden for verv fra fire til to år for ungdom,
og til å arbeide målrettet for å engasjere ungdom i menighetsarbeid. Ungdomstinget i Hamar
bispedømme oppfordrer Ungdommens kirkemøte og UFUNG til å jobbe med saken. Vi
oppfordrer også Ungdomsrådet i Hamar bispedømme til å følge opp saken.

