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Sak 1/17: Det verdifulle menneske
Komiteleder

Ragnhild Kjensmo Fuglerud

Sekretær

Britt Agnete Enemo

Ungdomstinget 2017 i Hamar bispedømme har behandlet sak 1/17 – Det verdifulle
menneske.
Jesus sier: «Du skal elske din neste som deg selv» (Matt. 22, 39).
Menneskeverdet blir i kristendommen forstått utfra at alle er skapt og ønsket av Gud.
Vår verdi ligger ikke i hva vi eier eller hva vi får til. Hvert menneske er elsket av Gud, vi
er alle unike og har samme uendelige verdi. Dette er ikke alltid lett å huske på i dagens
samfunn, hvor særlig ungdom føler mye press fra flere kanter. På skolen og hjemme
kreves det at man jobber hardt og får gode karakterer. Når venner og andre gjør det bra,
får man press på seg til å få de samme resultatene. Selvbildet reduseres og man kan føle
seg verdiløs.
Det er press om å prestere godt og være flink i alt. Noen føler at man blir målt utfra
resultater, hva man eier og hvordan man er. Ungdom som føler de ikke strekker til, kan
oppleve å bli fysisk og/eller psykisk syke . Det er viktig at kirken fortsetter å være et
sted hvor man kan være seg selv, uten press. Det er godt å ha et sted, som ikke er
hjemme, som man kan dra til. Til kirken kan man komme uten å måtte skaffe seg dyrt
utstyr eller pynte seg med dyre klær. Man kan komme til kirken akkurat som man er og
uansett hvordan man har det. Man trenger ikke være ”superkristen” heller for å være
inkludert.
På fritiden skal man prestere bra i fritidsaktiviteter. I sosiale medier er det et stort press
om å ha så mange følgere som mulig og å få mange likes på bildene sine. Man skal også
finne tid til å være en god venn, som lytter og støtter venner som trenger det. Selv om
det ikke alltid er lett å finne plass til alt, er tid med venner viktig. Sammen med nære
venner kan man være seg selv, både når man er lei seg og når man er glad. Man kan
snakke om alt, og man kan le og gråte uten at det oppfattes som rart eller flaut. Som
venn er man god nok selv om man ikke kan fikse alt. Det holder at man er der og at man
lytter. Samtidig kan gode venner utfordre en til å tenke litt annerledes, strekke seg litt
lenger og være enda litt mer modig.
Kirken må minne ungdom på at de er gode nok og bra nok som de er. Man kan komme til
kirken og prate dersom man trenger det, og det vil kunne gjøre presset mindre. Samtidig
må ungdom selv være flinke til å snakke om det de synes er vanskelig og om det presset
de opplever.
Ungdom legger aller mest press på seg selv. Litt press er sunt og gjør at man kommer seg
fremover, men man må passe på seg selv og fokusere på det som er viktig. Ungdom må
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utfordre seg selv og jobbe aktivt for å være en synlig del av Den norske kirke. De skal
være stolt av troen sin.
Vi oppfordrer menighetene til å:
• bruke ressurser på ungdomsarbeid
• lytte til ungdom om hva de har behov for
• lage møteplasser hvor ungdom kan treffes for å prate og være sammen
• opprette Facebook-gruppe rettet mot ungdom
• holde egne gudstjenester og prekener for ungdom, med enklere formuleringer
• inkludere og samarbeide mer med ungdomsledere
• åpne for musikkinnslag under gudstjenesten, gjerne band og lovsang
• rette diakoniarbeidet mer inn mot ungdom
Vi oppfordrer kirkelige fellesråd til å:
• åpne kirker og menighetshus for ungdom, det er også deres gudshus
• tilby større møtesteder som gir plass til flere
• gi ressurser til diakoniarbeid rettet mot ungdom, gjerne en som er ung, som
forstår hvordan det er å være ungdom
Vi oppfordrer Hamar bispedømmeråd til å:
• skaffe seg en Instagram-konto rettet mot ungdom
• be Den norske kirke sentralt om å utvikle en app rettet mot ungdom
Vi oppfordrer oss selv til å:
• forvente mindre av oss selv og andre
• være stolte av egen tro
• ikke å være redde for å dele tro
• reklamere for ungdomsarbeid og aktiviteter i egen menighet i sosiale medier
• gi oss selv oppmuntringer, gode ord og ønsker om en bra dag
• samarbeide bedre med ungdomsorganisasjonene om grupper og tilbud som kan
hjelpe ungdom, enkeltvis og på tvers av organisasjonene
• ikke sammenligne oss med andre, men forstå at vi er bra nok som vi er
• være bevisste på ikke å videreføre presset til de som kommer etter oss
• snakke med foreldre og andre voksne om press
• respektere, akseptere, oppmuntre, se og sette pris på andre
• oppfordre til å finne løsninger som passer for seg selv i vanskelige situasjoner
eller be om hjelp.
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Sak 2/17: Kirken på sosiale medier – dialog og sosiale medier
Komiteleder

Olav Magnus Knutsen

Sekretær

Anne-Lise Brenna Ording

Ungdomstinget i Hamar bispedømme 2017 (UT17) har behandlet en sak om dialog og
sosiale medier. Vi har valgt å hovedsakelig vinkle saken mot kirkens bruk av sosiale
medier og hvordan vi mener menighetene og Den norske kirke generelt kan bli enda
bedre på dette.
De aller fleste ungdom er i dag aktive på ulike sosiale medier nesten døgnet rundt, finner
mye informasjon og gjennomfører flere samtaler via chatting og eventuelt bilder. Selv
om samtaler og ytringer på sosiale medier er veldig vanlig, mener UT17 at sosiale
medier egner seg best til uformelle samtaler, korte beskjeder og informasjon om
aktiviteter, mens samtaler eller dialog om viktigere og mer dyptgående tema er bedre
ansikt til ansikt. UT17 mener også at man må være ekstra varsom når man
kommuniserer via sosiale medier fordi det lettere kan oppstå misforståelser ved at man
ikke har mulighet til å farge budskapet ved hjelp av ansiktsuttrykk, tonefall og
gestikulering. Vi mener også at det kan være svært utfordrende å tolke sarkasme, ironi
og humor som presenteres via tekst i sosiale medier. Noe av dette kan kompenseres ved
bruk av emoji-ikoner eller uthevinger i teksten, men det kan aldri erstatte mimikken til
et levende menneske.
Mange menigheter har en side på Facebook, men mange ungdommer opplever at
informasjonen som deles der er lite relevant eller av og til kjedelig formulert. UT17 vil
oppfordre menighetene, bispedømmet og Den norske kirke generelt til å bli enda mer
kreative i uformingen av innlegg og gjerne involvere flere i arbeidet med sosiale medier.
Ofte er det personavhengig hvem som er administrator for siden hvor mye eller hva
slags informasjon som legges ut. UT17 mener det er positivt at menighetene er på
Facebook, men minner også om at mange ungdommer like gjerne bruker andre sosiale
medier som Instagram eller Snapchat. Mange syns det er underholdende dersom et
budskap presenteres via en morsom filmsnutt eller et karikert bilde. UT17 oppfordrer
Den norske kirke til å se på mulighetene for å ta i bruk slike virkemidler i
kommunikasjonen.
Flere unge opplever at organisasjoner (for eksempel Hekta og Norges KFUK-KFUM) eller
mindre grupperinger i en menighet (for eksempel LUPY [Lederutvikling på Ynglingen,
Gjøvik] eller uTroLi [Ungdomsledere i trosopplæringen i Lillehammer]) er flinkere enn
menighetene til å kommunisere med medlemmer og interesserte via sosiale medier. Vi
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oppfordrer menighetene til å se på slike sider og grupper, og hente inspirasjon til
hvordan de selv kan arbeide med formidling via sosiale medier. Vi vil understreke at
enkelte menigheter er flinke til å bruke sosiale medier, men jevnt over mener vi at de
fleste har et forbedringspotensial.
Mange unge er flinke til å bruke og å utnytte potensialet i de ulike sosiale mediene og
kan være en verdifull ressurs for prester og andre menighetsansatte i opplæring i bruk
av ulike sosiale medier og i arbeidet med å spre relevant og interessant informasjon.
Erfaring tilsier at noe av det som får mest respons på sosiale medier er positivt vinklede
innlegg om kristen tro og identitet. Den norske kirke sentralt og bispedømmene er
ganske gode på å dele slike innlegg, mens de fleste menighetene har et potensial for å bli
bedre. Vi oppfordrer menighetene til å ha fokus på dette.
Oppfordring til menighetene:
- Alle menigheter bør ha en Facebookside. Siden bør minimum oppdateres i forkant av
hver gudstjeneste med informasjon om gudstjenestens preg, hvem som er prest og
organist og om det er noe spesielt som skal foregå. For å skape et blikkfang til innlegget
er det fint om det også er med et passende bilde. Det samme gjelder for andre
arrangement i menigheten.
- Menighetene bør vurdere om det er aktuelt å gi administratortilgang til flere for
kanskje å få flere innlegg og innlegg med ulik vinkling.
- I tillegg til arbeidet med sosiale medier er det viktig at menigheten også er synlig med
informasjon på andre arenaer som menighetsblad, plakater og møter ansikt til ansikt,
for eksempel på stands, hvor man kan få en samtale med kirkelig ansatte.
Oppfordringer til oss selv:
- Spør ansatte i menigheten om menighetens satsing på sosiale medier og bidra
eventuelt med råd og opplæring.
- Del menighetens Facebookside og informasjon du syns er interessant slik at flere får
med seg hva som skjer.
- Bruk sosiale medier til å invitere med venner til ulike arrangementer i menigheten
eller i organisasjonene.
Oppfordring til Ungdomsrådet:
- Sjekk status for bruk av sosiale medier i de ulike menighetene og etterspør
Facebookside fra de som ikke har.
- Ta opp satsing på sosiale medier i møter med bispedømmerådet.
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Sak 3/17: Si det, mene det, gjøre det
Komiteleder

Pia Nilsson

Sekretær

Berit Kristin Klevmoen

Ungdomsrådet i Hamar bispedømmet 2017 (UT17) behandler en sak hvor målet er å
utforme teser som formidler noe om hva vi opplever er viktig nå.
For å nærme oss eventuelle teser arbeider vi med spørsmålene:
- Hva kan vi gjøre for å bidra til et bedre samfunn?
- Hvordan kan kirka lokalt synliggjøre kristendommens budskap tydeligere for folk flest
i dag?
- Hvis du skulle rope ut om noe som er feil, hva ville du rope ut om?
Gjennom arbeid med disse spørsmålene setter UT17 fokus på at det ofte er lettere å si
ting som er klokt å gjøre, enn å gjøre dem. Vi utfordres gjennom denne saken til å se på
sammenhengen mellom det vi sier og det vi gjør. UT17 mener at vi må øve oss i å gjøre
det vi mener er riktig. Oppfordringene i saken vil derfor være å gå inn mot egne
handlinger slik som Luther oppfordret til for 500 år siden. Han sa at når man gjør ting i
kjærlighet, blir det mer kjærlighet og menneskene blir bedre. Dette inkluderer både det
å si ifra, ta ansvar, være ærlig, se hverandre og vise respekt. Vi trekker også inn den
gylne regel, som sier at det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem. Vi
tenker også at det er viktig å vite at vi alle har dager som er gode og dager som er
vanskelige.
Vi mener at alle har rett til å ha det bra uavhengig av kjønn, religion og etnisitet. Vi er et
rikt land og bør kunne dele vår velstand med andre. Vi må arbeide med vår egen
egoisme slik at vi ser behov for å dele velstand og trygghet med andre.
I behandlingen av denne saken kommer både politiske side og etiske sider fram. UT17 er
opptatt av politiske spørsmål som asylpolitikk, lover og regler knyttet til boligpolitikk
for ungdom og resultater i forbindelse med innføring av fraværsreglementet i
videregående skole. Disse spørsmålene gir få direkte oppfordringer, men har
innvirkning på det å være ung i dag.
Vi oppfordrer menighetene til å:
• Huske på og regne med ungdom i det daglige arbeidet
• Bruke ord som ungdom forstår i f.eks prekener og andre deler av gudstjenesten
• Se ungdom som ressurser og involver ungdom i flere aktiviteter enn
gudstjenesten
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•
•
•

Snakke med ungdom om hvordan det er å være ung nå, og lære om hvordan unge
deler tro og presset de opplever i forhold til f.eks kroppspress og prestasjoner
Invitere flykninger og asylsøkere inn i fellesskapet i kirka
Ha fokus på å formidle kunnskap om kristendom på ledertrening

Kirkelig fellesråd til å:
• Legge til rette for møteplasser hvor ungdom kan bruke sin kreativitet
Hamar bispedømmeråd til å:
• Støtte opp om ulike aksjoner som fremmer menneskers verdi, f.eks Rød knapp
• Vi ber Hamar bispedømmeråd om å inkludere Ungdomsrådet i kampanjer og
tiltak som har betydning for ungdom
• Hjelp til å sette fokus på at kirkelige ansatte bruker et språk som kommuniserer
med unge
Vi oppfordrer oss selv til å:
• se hverandre, for alle har rett til å bli sett
• respektere hverandre, for alle har rett til å bli respektert
• tørre å gjøre det vi synes er riktig selv om andre er uenig.
• oppmuntre andre til å si sin mening
• lytte uten å dømme
• kjempe for at alle kan være den de er
• stå opp mot seksualisering, vold og trakassering
Ungdomstinget ber Ungdomsrådet ferdigstille teser ut fra oppfordringene.
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Vedlegg: oppsummering av innspill på lørdagen
Lørdagens innspill på UT17 til sak 3: Tester anno 2017
Hovedspørsmål:
Hva kan du gjøre for å bidra til et bedre samfunn?
Hjelpespørsmål:
1. Hva vil jeg gjøre for et bedre samfunn:
Inkludere
Involvere, Se andre – bry meg,
Samtale – balansere lytte og tale
Hjelpe hverandre – vise omsorg
Vise respekt for hverandre
Si hei og være en venn – bli med
Gå bort til noen som står alene – invitere inn
Alle kan hjelpe
Betale skatt og bruke stemmeretten min
Følge den gylne regel
Respektere hverandre
Hjelpespørsmål:
2. Hvordan kan jeg være
Være hyggelig
Smile
Være god mot dem rundt meg
Lytte – innlede samtale – være spørrende/nysgjerrig på deres historie
Praktisere generell folkeskikk
Vise andre respekt
Respektere andres meninger – selv om jeg ikke er enig
Oppmuntre til at alle kan tørre å si hva de mener uten å bli dømt
Se hverandre
Se ensomme. Stoppe baksnakking
Gi folk nye sjanser/nye muligheter
Ikke være så redd for hva andre tenker hele tiden
Hovedspørsmål:
Er det noe kirken lokalt kan gjøre for å gjøre kristendommens budskap tydeligere for folk flest i
dag?
Hjelpespørsmål:
1. Hva kan kirken gjøre?
Lage flere sosiale ting som interesserer mange
Konkretisere at alle er like mye verdt
Engasjere ungdom – arrangere «morsomme» ting

Hamar bispedømmes ungdomsting 2017
Dra inn ting som ungdom kan relatere til
Lage flere spennende opplegg i tillegg til gudstjenester
Oppfordre til kommunikasjon - plante frøet som skal til
Ha lederkurs – lære mer om kristendommen
Gå rundt å fortelle om Jesus og hans handlinger og budskap
Engasjere ungdommer i musikkutøvelse – lovsang (på gata også)
Oppfordre til å snakke om tro – spørre folk om hva de tenker om kristendom
Spre kjærlighet, stadfeste at Gud elsker ALLE
Kirken må ta mer plass og komme tettere på folk
Omformulere ordbruken – slik at den kan forstås i dag
Oppfordre til å gjøre en god gjerning i løpet av dagen
Gjøre forkynnelsen mer ungdommelig – slik at flere kan kjenne seg igjen
Være varsom med å forkynne straff
Åpne dørene – være mer synlig i lokalsamfunnet, snakke med mennesker
Fokusere på kroppspresset – mediapresset – all bilderetusjeringen
Snakke – bruke ord slik at vi forstår det som sies
Hjelpespm:
2. Hvis du skulle rope ut om noe som er feil, hva ville du rope ut om?
At alle har rett til å ha det bra – uavhengig av religion og etnisitet (etikk)
Mot urett
Er feminist – stå opp for like muligheter og like rettigheter
Utkastelse av flyktninger er feil
Vi er et rikt land – hvorfor deler vi så lite med andre?
Om Jesu budskap –
Om rettferdighet for de som bor på gata
At vi må slutte å være så egoistiske, at fraværsgrensa er krevende – at vi ikke vet hvordan den slår ut –
Mot boligprisene som er så høye – vanskelig å komme inn på boligmarkedet for unge (politikk)
Stoppe baksnakking
Se etter det positive, muligheter
Urettferdig behandling av LHBT – slutt å kritisere
(de er ofte modigere enn andre av oss)
At ulike mennesker og yrker verdsettes forskjellig – gir ulik status contra det at alle er like mye verdt
At det i ungdomssamfunnet er vanligere å rakke ned på andre enn å rose andre – masse bruk av skjellsord
osv. Dette gjør noe med hjernen vår – og våre holdninger overfor oss selv og hverandre
Forskjellen mellom rik og fattig
Nei til diskriminering
Nei til vold – (bruk rød knapp) Skape rettferdighet blant alle ungdommer
Make the world great again
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Sak 4/17: Konfirmert, hva nå?
Komiteleder

Ole Kristian Alajbeg Kamben

Sekretær

Einar Østerhagen

- Sånn, der var det gjort. Ferdig konfirmert. Etter et år med
konfirmasjonsundervisninger, flere gudstjenestebesøk og kanskje
konfirmasjonsleir har du et godt innblikk i hva kirken driver med - hva nå?
Ungdomstinget i Hamar bispedømme 2017(UT17) har som en av sine saker snakket om
hva slags tilbud de ønsker å ha fra kirken i tiden etter konfirmasjon. Konfirmasjon er en
av de aktivitetene som samler flest barn og unge i kirken. I Hamar bispedømme
konfirmerer omtrent 65 % av alle 15-åringer seg i kirken. Av de som er døpt,
konfirmerer ca 85% seg når de blir 15 år.
Det er stor ulikhet i hva de ulike menighetene har som tilbud for ungdom etter
konfirmasjon. Noen menigheter har mange ulike tilbud, mens andre har tilnærmet ikke
noe tilbud for ungdom. De fleste menigheter har tilbud om ledertrening, og enkelte
menigheter samarbeider med organisasjoner om å tilby ledertrening.
Ledertrening, også som sosialt miljø.
Gjennom ledertrening får ungdom tilbud om et sosialt fellesskap, være med på leirer,
trosopplæringstiltak som Lys våken og Tårnagent, og opplæring i hva det vil si å være en
leder.
UT17 mener at det er viktig at det legges til rette for at ungdom kan delta på aktiviteter
uten å måtte ha oppgaver. Hytteturer, utflukter og mindre leirer kan bidra til at ungdom
som vanligvis planlegger og gjennomfører tiltak og aktiviteter, får mulighet til å bare få
være i det sosiale miljøet, uten at de hele tiden må prestere noe.
Flere menigheter organiserer slike turer som kan være til inspirasjon for andre. Det
sentrale på disse turene er det sosiale og aktivitetene. Eksempler på dette kan være
hundekjøring, aking, ulike sportsaktiviteter osv. Et annet viktig element på slike
samlinger er kveldssamlinger eller korssamlinger, hvor ungdom får mulighet til å dele
tro, synge sammen og oppleve gjenkjennelse.
Det er viktig at også presten prioriterer å delta på slike turer, da dette kan bidra til å
skape en bro mellom ungdomsarbeidet og gudstjenesten.
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UT17 mener at det er viktig i ungdomsarbeidet å legge til rette for mindre cellegrupper.
I større grupper kan man lettere falle utenfor, og dette kan forhindres ved å ha mindre
grupper innad i den store gruppen.
Gudstjenesten som samlingsted
UT17 har snakket om gudstjenesten som samlingsted på tvers av alder. Det kan til tider
være utfordrende fordi ungdom opplever ikke at gudstjenesten er relevant for dem.
Enkelte ganger kan gudstjenesten oppleves som kjedelig, og at det bare er de samme
salmene og temaene som det prates om hver gang. Det er også viktig at språket og
ordene som brukes ikke skaper avstand og blir uforståelig for de som kommer, dette kan
gjelde både for unge og for gamle.
Flere av ungdommene på UT17 har snakket om mulighetene for at det kan være egne
ungdomsgudstjenester i menighetene eller at det i større grad kan tas med ungdommer i
planlegging og gjennomføring av gudstjenestene. Ungdom bør få oppgaver i
gudstjenesten også utover konfirmanttiden, gjerne også ungdom som ikke er med på
ledertrening. Det er viktig at det ikke blir for sjelden, eller for ofte. Flere har fremhevet
på UT17 at det å ha dette for eksempel 1 gang i måneden vil gjøre at man prioriterer det
og har noe å se frem til/glede seg til . Det kan være fint å bruke visuelle ting, som kan
hjelpe til å trekke linjer til hverdagen. Er det mulig å skape mer bevegelse i
gudstjenesten? Tegne, fortelle, osv. Dette kan være fint for andre enn barn og unge også.
Et annet viktig element i gudstjenesten er musikken. UT17 synes det bør legges til rette
for flere musikalske uttrykk i gudstjenestene. Det er ønskelig med mer kor i
gudstjenestene, og at man kan bruke andre sanger, slik som popsanger, lovsang osv. En
mulighet for å involvere ungdom er å ha eget kirkeband som spiller til gudstjenestene.
Dette åpner også opp for ulike musikalske uttrykk.
Et eksempel på en gudstjeneste som legger til rette for dette er Jakobsmesse, som blant
annet arrangeres i Elverum. Dette er en gudstjeneste med mye musikk, tekstmeditasjon
og et helt annet uttrykk.
UT17 vil også fremheve at det bør legges til rette for at det kan arrangeres gudstjenester
på andre tidspunkt enn søndag klokka 11, for eksempel være familiemiddag etterfulgt
av en enkel gudstjeneste.
Flerkulturelle tiltak
Det er viktig å skape nye møteplasser på tvers av kulturer. Kanskje kan kirken bidra til
dette? Flere har god erfaring med å arrangere flerkulturelle kvelder og dager, hvor
mennesker fra ulike kulturer møtes og viser frem noe av sin kultur, alt fra mat, musikk,
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dans osv. Slike arrangementer er gode arenaer for å inkludere ungdom i planlegging og
gjennomføring. I etterkant av dette kan det arrangeres leirer eller lengre samlinger hvor
ungdom kan møtes tvers av menigheter og organisasjoner for å utveksle ideer og bidra
til å vise bredden i det kulturelle uttrykket i kirken.
Å forstå bibeltekstene er viktig, også for å skape bånd mellom ulike kulturer. Ved å hente
frem formidlingstradisjoner fra middelalderen, kan bibeltekster formidles ved hjelp av
dramatisering, og slik skape en ny forståelse av tekstene. Konserter kan også brukes for
å skape bånd på tvers.
Samarbeid med/mellom organisasjonene
I vårt bispedømme finnes det en rekke ulike organisasjoner som bidrar positivt inn i
ungdomsarbeidet i menighetene. Noen ganger kan det oppleves som om det blir en
konkurranse mellom disse. UT17 ønsker at det i større grad enn nå jobbes med å skape
gode samarbeidsrelasjoner på tvers av organisasjonene og mellom organisasjonene og
menighetene. Dette kan være med å skape enda mer aktivitet og tilbud for ungdom.
Kanskje kan det arrangeres felles leir på tvers av organisasjonene i bispedømmet? Her
kan de ulike særtrekkene ved organisasjonene få komme til uttrykk og man kan trekke
veksel på det de ulike organisasjonene er gode på. På tvers av ulikheter jobber vi for det
samme målet, å formidle den kristne tro.
Hvordan nå ut til ungdom?
Det er viktig at kirken fremstår som relevant og et sted som er åpent for alle. Kirken bør
være en tydelig aktør på sosiale medier, og vise bredden i sitt arbeid. Kanskje skal
kirken utvikle egen app, som for eksempel gir deg varsler om arrangementer og
liknende. Det er viktig at denne er oppdatert og enkel å bruke. En slik app bør kunne
synkroniseres med kalenderen på mobilen, slik at aktivitetene og gudstjenestene i din
nærhet kommer rett inn i din egen kalender.
Ungdom som formilder at det er gøy å være med på arrangement i kirken på sosiale
medier, kan bidra til at andre ungdommer også får lyst til å delta. Dette kan være å ta i
bruk Snapchat for å formidle hvordan det er å være med på ting i kirken.
Se også sak 2/17 Kirken på sosiale medier – dialog og sosiale medier, for flere gode tips
for å nå ut til ungdom.
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UT17 oppfordrer:
Ungdom til å:
• Framsnakke kirken på sosiale medier
• Melde seg til å bidra i planlegging og gjennomføring av aktiviteter og
gudstjenester.
• Fortsette å gjøre trospraksiser som bønn og liknende i hverdagen.1
Menigheter i Hamar bispedømme til å:
• Arrangere lederkurs, enten selv eller i samarbeid med andre
menigheter/organisasjoner.
• Tilby gode felleskap lokalt for ungdom, som legger til rette for mindre
cellegrupper.
• Bruke ungdom til å formidle tro til andre barn og unge som kommer i kirken.
• Legge til rette for gudstjenester for ungdom, enten som egne
ungdomsgudstjenester eller involvere ungdom i planlegging og gjennomføring av
gudstjenestene på søndager.
• Arrangere temagudstjenester.
• Legge til rette for samarbeid på tvers av ulike menigheter og kirkesamfunn slik at
ungdom får et større miljø å høre til i.
Kirkelige ansatte til å:
• Utfordre og legge til rette for at ungdom kan bidra i planlegging og gjennomføring
av gudstjenester og andre tiltak.
• Spørre ungdom om råd til hvordan den lokale menighets satsning på sosiale
medier bør være.
• Bruke ungdomsledere og andre ungdommer inn i menighetens konfirmantarbeid
også utenom leir.
De kristne barne- og ungdomsorganisasjonene til å:
• Søke samarbeid med menigheter og andre organisasjoner.
Den norske kirke til å:
• Utvikle en egen app som gir varsler når det skjer arrangementer og liknende i
kirken.

1

Her finnes det mange gode ressurser, blant annet Actas bønnebok ”157 bønner”.

