
 
 

Saksframlegg sak 5 
..for MENIGHET – En del av et fellesskap? 

Kirka er både en regional og en lokal størrelse. Vi deler den inn i mindre enheter som vi kaller 

menigheter. Disse er del av sine lokalsamfunn og arbeider med å styrke og bevare troslivet 

lokalt. I hvor stor grad lokalbefolkningen er involvert i menighetslivet varierer stort fra sted til 

sted. Det samme gjelder graden av ungdom som er involvert. Derfor er det svært viktig at 

barn og unge deltar i det som er av tilbud og støtter opp om dette. På denne måten kan 

aktiviteter opprettholdes og ungdom få være aktivt med i kirkas arbeid. Her er det også 

muligheter for at ungdommer kan få roller som unge ledere og vokse i rollen som trosforbilde 

for andre. Ved at ungdom involveres blir deres stemme hørt og de får medbestemmelse over 

det som skjer og hva som formidles i forhold til barn og unge. Dette fordrer selvsagt at 

menigheten har kompetente ansatte som legger til rette for det.  

Kirka og spesielt gudstjenesten på søndag er et møtested som mange opplever ulikt. Det er 

forskjellige tradisjoner på ulike steder og det kan være stor variasjon i uttrykkene lokalt. Noen 

tenker at kirka er et sted for de gamle og tilpassa den eldre generasjon. Andre steder har 

gudstjenestene et mer moderne uttrykk og kan oppleves som mer relevant for yngre 

gudstjenestedeltakere.  

Kirka kan oppleves som mindre relevant, men den er ikke døende. Tradisjoner kan dø eller 

forandres, men kirka er noe kvalitativt annet. Den er et kosmisk møtested som bryter barrieren 

mellom Gud og mennesker. Når vi samles til kristne møter og gudstjenester er Gud tilstede og 

vi kan komme slik som vi er og oppleve Guds nærvær i våre liv. Dette skjer uavhengig av 

hvordan vi føler det eller hvor flinke vi er til å gjøre gudstjenesten interessant. Den hellige ånd 

er ikke avhengig av vår dyktighet for å vise Guds nåde. Men det trengs en åpenhet og 

bevissthet rundt det store vi er med på når vi feirer gudstjenesten og samles i Jesu navn. Da 

kan vi kobles på den åndelige virkeligheten som kirka forvalter, selv om det som skjer ikke 

alltid oppleves like spennende.  

Her trengs det ungdommer som kan ta del i og utvikle forståelsen av hvor stort det er å være 

sammen i Guds hus. Når gudstjenesten blir et sted som forandrer oss mer lik Jesus, vil den 

samtidig virke evangeliserende på de som bare stikker innom av og til. Da behøver ikke vi 

overbevise folk om at de burde komme; de opplever det nemlig selv når de kommer innom. I 

denne sammenhengen kan man også danne ulike grupper hvor man kan møtes utenom 

gudstjenesten til fellesskap og åndelig næring. Her kan ungdommer selv være med å 

bestemme form og innhold, slik at det tilpasses denne aldersgruppen. De steder hvor ungdom 



engasjerer seg i menighetsrådsvalg og blir medlemmer av menighetsråd øker sjansen mye for 

at de menighetslivet i større grad rettes mot ungdommer og unge voksne. 

Det er en økende tendens i samfunnet at trosspørsmål henvises til det private. Politikere og 

andre samfunnstopper kan la seg provosere av at kirka, eller talspersoner i kirka, har meninger 

om ting som får politiske konsekvenser. F. eks. oljeutbygging og oljesand-prosjekter, 

innvandring, tigging osv. Her må vi som kirke tørre å vise at vi er en del av samfunnet og ta 

den plassen som vi skal. Hvis kirka ble lagt ned i lokalsamfunnet ville mange merket det på 

forskjellige måter. Diakoni, trosopplæring, andakter på institusjon, gudstjenesten med dåp og 

nattverd. Alt dette ville bli savnet, men folk tenker ikke over at de trenger det i hverdagen.  

Samtidig ser vi også at kirka er svært viktig når det oppstår krisesituasjoner. Da åpnes 

kirkene, vi tenner lys og kommer sammen i stillhet. Hvordan kan vi utvide folks forhold til 

kirka slik at de også søker dit når det ikke er krise? 

Kirka er fellesskapet av de troende. Her kan vi komme sammen for å dele troen vår og bli 

beriket av våre forskjeller og likheter. Det fins mange måter å være kristen på og forstå 

Bibelen. Vi kan møtes og respektere hverandres ulikheter, men likevel være del av det samme 

fellesskapet. Kirka er ikke et menings-fellesskap hvor vi tenker likt om alt, men et tros-

fellesskap, vi tror på den samme Gud. Og Gud er i stand til å favne oss alle, på tross av våre 

ulikheter og svakheter. Dette må også reflekteres i våre fellesskap.  

 

 

Spørsmål til samtale: 

 Er kirka viktig for deg, i så fall hvorfor/hvorfor ikke?  

 Går du til gudstjeneste eller deltar i aktiviteter i din lokale menighet? 

 Gir vi plass til Gud i menighetene våre?  

 Gir vi rom for nåden slik at vi kan se hverandre slik som Gud ser oss?  

 Hva slags fellesskap ønsker vi oss som kristne ungdommer? 

 Har du vurdert (eller blitt forespurt) å stille som kandidat til menighetsrådsvalg der du 

bor? 

 Hvordan kan vi bidra til å gjøre kirka relevant for oss selv? 

 

 


