
Sak 5/2009 18 – 30 år  

Resolusjon 

  
I Den Norske Kirke er det lite tilbud tilrettelagt for ungdom i 
aldersgruppen 18-30 år. Dette gjør at denne aldersgruppen har lett for å 

falle ut av kirken. UT ønsker å lage en resolusjon som kan bidra til å 
ivareta denne aldersgruppen og deres interesser. Målet er at 

aldersgruppen slutter opp om menighetsfellesskapet på søndagens 
gudstjeneste. 

 
UT ber UR jobbe for to ressursgrupper, en for bygd og en for by. Dette på 

grunn av forskjellige behov de ulike stedene. 
 

Vi henviser til UKMs resolusjon fra 2008, og vi legger ved en 
inspirasjonsliste. 

 
UT ønsker at disse gruppene skal: 

- utarbeide forslag til tiltak for aldersgruppen 

o starte pilotprosjekt 
- forbedre bruk av informasjonskanaler 

o sentral internettside 
- aktiviteter 

o gudstjeneste 
o arrangement for den aldersgruppen 

o tilrettelagt livssituasjonen 
 smågrupper 

 
Ressursgruppenes medlemmer bør bestå av: 

- ansatte 
- ungdom mellom 18-30 

- begge kjønn 
- livssituasjon 

o student, etablert, nyutdannet, småbarnsforeldre 

 

 

 

Sak 6/2009  EN KIRKE FOR ALLE 

 
Innledning: 

- Vi erkjenner at ikke alle mennesker vil kunne si at kirken er for alle. 
Ulike typer hindringer er årsak til dette.  Hver enkelt av oss må øve oss i å 

se at vi kan bidra til å minke denne opplevelsen i det daglige. Å øke 
kunnskapen om hvordan kirken vår kan være en kirke for alle, er svært 

viktig og må prioriteres. Ved bedre tilrettelegging vil flere kunne delta på 
en likeverdig måte. Det skal ikke være nødvendig for personer med 



funksjonsnedsettelse å måtte kjempe for å delta i kirkefellesskapet på en 

likestilt måte. At kirken skal være for alle, gjør vi for å berike fellesskapet 
og fordi det burde være selvsagt. 

- Vi vil uttrykke glede over at Stavanger bispedømme har til sammen 

hundre prosent stilling for å bidra til at vi har en kirke for alle. 
 

Vi vil utfordre oss selv som unge i Stavanger bispedømme: 
- Det er viktig at vi som ungdommer aktivt søker utvidet kunnskap om 

hvordan kirken kan være en kirke for alle, og at vi selv bidrar til at den 
kan være det.  

- Vi må også øve oss i å ta hver enkelt person for den hun/han er, og 
legge til rette for at alle kan fungere på sitt funksjonsnivå.  

 
Vi utfordrer Ungdomsrådet i Stavanger bispedømme: 

- Ungdomsrådet i Stavanger bispedømme skal i alle sine arrangement 
legge til rette for at alle kan delta, uansett funksjonsnivå. Dette er noe det 

allerede har blitt arbeidet med, likevel kan man bli bedre.  
- Alle saker det arbeides med skal være preget av tanken om universell 

tilrettelegging. Dette gjelder saker som 18-30, Trosopplæringsreformen, 

Gudstjenestereformen etc. 
 

Vi vil utfordre Stavanger bispedømmeråd og menighetene: 
- Kirkebygg, menighetshus etc. må alle legges til rette for universell 

utforming. Dette gjelder fysisk tilgjengelighet til gudstjenester og andre 
samlinger, deltakelse på likefot for alle i nattverden etc.  Vi henviser for 

øvrig til Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som ble iverksatt fra 
01.01.09. 

- Den kunnskapen og erfaringen personer med ulike funksjonsnedsettelser 
sitter inne med, bør i langt større grad trekkes aktivt inn i kirkens arbeid 

og planlegging. 
- Ved alle arrangement bør det være bevissthet om universell 

tilrettelegging, også når det gjelder matallergier o.l. (f.eks. kirkekaffe)  
- Gudstjenestene i alle menigheter bør i større grad spille på alle sansene 

for å kunne møte alle menneskers behov slik at de bedre kan få tak i 

evangeliet. 
- Hver menighet bør hvert år ha minst en gudstjeneste der man særlig 

legger vekt på mangfoldet i vårt fellesskap. Dette kan for eksempel gjøres 
i samarbeid med organisasjoner som FFO (Funksjonshemmedes 

Fellesorganisasjon), KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde), etc. 
- Det normale må bli at det kun brukes glutenfritt brød i forbindelse med 

nattverden. 
- Hver menighet må ha minst en person som har ansvar for universell 

tilrettelegging i menighetens fellesskap. 
 

 
Vi vil for øvrig henvise til Ungdommens Kirkemøtes vedtak i 2008 om 

denne saken. 
 



 

Sak 07/09 

Sulten på mer? Lederutvikling 

 
I: Leder – rekruttering/-trening/-utvikling 
UngdomsTinget (UT) i Stavanger bispedømme er opptatt av at alle 

menigheter skal ha fokus på ledertrening og lederutvikling for unge i 
menigheten. Lokale forskjeller gjør det nødvendig med lokalt tilpassede 

opplegg og evt samarbeid mellom flere menigheter. Det vil fortsatt variere 
i hvor stor grad ledertrening og -utvikling trenger tilrettelegging. 

 
Likevel vil UT anbefale at hver menighet tar ansvar og har et konkret 

program for ledertrening. Vi vil peke på to nivå, leder-rekruttering og 
lederutvikling, normalt i to konkrete tilbud: 

- Arbeide for å etablere en kultur for ”miniledere” som et tilbud til 
fjorårskonfirmanter lokalt i meniheten (MILK eller tilsvarende). 

Fokus på praktiske oppgaver og rettledning. 

- Tilby eldre ungdom (i vg.sk-alder) ledertrening på regionsplan, 
gjerne i samarbeid med organisasjonene. Fokus utvikling i trosliv og 

tjeneste. 
 

II: Oppfølging av unge ledere – åndelig utvikling og vekst 
Heftet ”Ledertrening og medvandring for ungdom” er utarbeidet av 

UngdomsRådet (UR) i Stavanger Bispedømme. Alle menigheter oppfordres 
til å ta dette i bruk, med nødvendige tilpasninger. Det er et mål at eldre 

ungdom med lederoppgaver gis tilbud om personlig oppfølging og åndelig 
veiledning ved ansatte eller frivillige i menigheten.  

 
III: Informasjon 

UT oppfordrer UR til å videreutvikle oversikten over de forskjellige 
ledertreningkursene som finnes fra organisasjoner og menigheter. Denne 

ligger på bispedømmes hjemmesider. Den sendes også til menighetene og 

ansatte som jobber med ungdom. 
 

 



  

Sak 10/2009 Eventuelt 

 
Forslag til endring i mandat for Ungdomstinget: 

 

Endre §9 fra 
 

”Alle papir som sendes ut eller deles ut i forbindelse med ungdomstinget 
skal foreligge på nynorsk.”  

 
til 

 
”Alle papir som sendes ut eller deles ut i forbindelse med ungdomstinget, 

skal tilstrebes å være fordelt 50-50 mellom nynorsk og bokmål.” 
 


