
RESOLUSJONER  FRA UNGDOMSTINGET 2010 
 
 
Kristen = lykkelig? 
 
Ungdomstinget (UT) 2010 mener at å være kristen er ikke ensbetydende med å være lykkelig, 
heller ikke motsatt eller omvendt. Likevel har vi en trygghet i troen på Jesus. 
 
Dersom det forkynnes at kristne hele tiden er lykkelige kan det være vanskelig å føle seg 
inkludert av de som ikke opplever hverdagen som enkel. Å være lykkelig er et gode, ikke en 
prestasjon.  
 
For å få det bedre ønsker UT  2010 at ungdommer skal ha et miljø hvor de kan være seg selv. 
Miljøet må være inkluderende og ærlig med plass til alle. 
 
UT 2010 ønsker at menighetsrådene skal: 

• passe på at unge ledere finner en balanse i hvor mye ansvar de tar på seg  
• gi rom for frisoner hvor unge ledere kan motta, uten selv å gi. Der er kan møte opp 

uten at det betyr at en vil ta på seg mer ansvar. 
• sørge for at unge ledere blir sett og godtatt, med f. eks.: 

o medvandring 
o overkommelige lederoppgaver 
o cellegrupper 

• sende ungdommer på Ungdomstinget 
• bli kjent med Ungdomsrådets ”Medvandrer-hefte” som er tilgjengelig på nettsidene: 

www.kirken.no/stavanger 
 
UT 2010 ønsker at Ungdomsrådet skal: 

• synliggjøre behovet for at ungdommene blir sett og godtatt 
• lage en lettfattelig presentasjon av kristendommen som kan brukes utenfor 

menighetshusene og kirkene 
• formidle Morten Holmquists undersøkelse ”Jeg tror jeg er lykkelig” 
• se på muligheten for et arrangement som weekend, team-building el. l. for engasjerte 

unge ledere 
 
UT 2010 ønsker at Bispedømmerådet skal: 

• bevilge penger til opplæring i å være medvandrer 
• se på muligheten til å finne ressurser til et arrangement for engasjerte unge ledere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hvordan aktualisere dåpen?  
 "Dere som i dag bringer dette barnet til Kristus, skal være vitner om at han er døpt til Faderens 
og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Sammen med denne menighet og hele vår kirke får 
dere del i et hellig ansvar: å be for barnet, lære ham selv å be, og hjelpe ham til å bruke Guds 
ord og Herrens nattverd, for at han kan bli hos Kristus når han vokser opp, likesom han ved 
dåpen blir forenet med ham." 
Ungdom har et ønske om å aktualisere dåpen på en slik måte at den føles nær og relevant i 
deres liv. I denne sammenheng synes ungdom det er viktig å sette fokus på faddere og deres 
oppgaver - ungdom ønsker en nær, tydelig og livslang relasjon med sine faddere.  
 
For å oppnå dette ser vi for oss en ansvarsfordeling mellom kirke, foreldre og faddere.  

- Kirken har ansvar for å tydeliggjøre overfor foreldre og faddere hva dåpen er.  

o Vi mener faddere bør være med på dåpssamtalen. 

o Vi mener det bør gis fadderopplæring og oppfølging i tråd med hvor viktig ansvaret er. 

o Vi ønsker at det jobbes for å arrangere fadderkurs. 

o Vi ønsker at det jobbes for å utvikle en nettside til inspirasjon og hjelp for faddere. 

o Vi ønsker at sammenhengen mellom dåp og konfirmasjon vises tydeligere i 
konfirmasjonsundervisningen. 

o Vi mener det må være undervisning om hva dåpen betyr.   

o Vi mener at Kirken skal utarbeide en faddererklæring som fadderne skal skrive under 
på.  

o Vi mener at Kirken må samarbeide med fadderne også etter dåpen. 

- Foreldre har ansvar for å velge skikkede faddere.  

o Vi mener at valg av faddere må være nøye gjennomtenkt, slik at en velger faddere 
som har mulighet for å være tilstede i hele barne og ungdomstiden. 

o Vi mener at foreldrene må legge til rette for at den døpte skal ha kontakt med 
fadderne sine.  

- Fadderne har ansvar for å sørge for at den døpte blir bevart i den kristne tro: 

o Å be for den døpte 

o Å lære den døpte selv å be 

o Å være en omsorgsperson 

o Å være tilstede 

o Å minne den døpte om at den er døpt 

o Å markere dåpsdagen 

o Å være en mentor 

o Å snakke med og veilede den døpte i spørsmål om tro og tvil 

Ungdomstinget 2010 ber Ungdomsrådet om å jobbe videre med å bevisstgjøre kirken, 
foreldrene og fadderne på deres ansvar.  



Er me klar til å stå på eigne bein? 
 
Det er i stortinget vedteke at kyrkja og stat om nokre år skal skilja lag. Ungdomstinget (UT) 
2010 vil med dette setja fokus på nokon sentrale element som me ynskjer vidareført i kyrkja 
etter skilje.  

• At kyrkja skal vera ei tydeleg og open folkekyrkje  
• Dåpen som kriterium for medlemskap 
• Vidareføre skulegudsteneste 
• Styrkja informasjonsarbeid ut til medlemmane 
• At kyrkja er ein stad for kvile 

 
Tydeleg kyrkje 
Bevisst på kva som vert lært og formidla. Det er viktig å vise utad kva som er essensen i trua 
vår, sjølv om me har fleire ulike syn/meningar på enkeltsaker.  
 
Medlemskap 
I dag er det einaste kriteriet for å vera medlem av den Norske Kyrkja dåpen. UT 2010 meiner at 
dette i framtida også må vera slik. Det er gjennom dåpen ein blir kristen og det er gjennom 
dåpen ein vert ein del av det kristne fellesskapet. Det skal være ein lav terskel for å kunne 
bringe barnet til dåpen. Å vere medlem i den Norske kyrkja bør ikkje kosta noko. 
 
Når familien bringer barnet til dåpen er dette ein unik mulighet for kyrkja til å knytte band til 
familien. Dette startar allereie ved samtalar ved dåp og fortsett gjennom åra med aktivitetar 
som til dømes barnegospel, søndagskoler, konfirmant arbeid og ungdomsklubbar. Ved alle 
desse aktivitetane vil familien og foreldre knyta eit band til kyrkja. 
 
Sted for kvile 
Samfunnet i dag er prega av mange forventingar og stress. Då er det viktig å ha ein plass der 
ein kan slappe av og finne ro. Kyrkja er akkurat denne plassen for mange, både unge og eldre. 
UT 2010 ønskjer at kyrkja også i framtida skal være ein plass der ein kan kome når ein er trøytt 
og sliten for å finne styrke igjen. 
 
Informasjon: 
Når kyrka skal stå på egne bein er det viktig at medlemmer blir informert om kva som skjer i 
kyrkjelyden. Denne informasjonen bør vera tilpassa medlemmenes alder/livssituasjon og 
personlege interesser.  
 
Skulegudstenesta: 
UT ønskjer at det framleis skal vera eit samarbeid mellom skule og kyrkje. Barn og unge bør 
aktivt vera med i planlegging og gjennomføring av gudstenesta, med for eksempel, musikk, 
lesing, bøner, teknikk, drama, dans. 
 
 
 


