
Sak 06/2011 Hvordan få ungdommer engasjert i misjonsarbeidet? 
 
 
Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor å gjør alle folkeslag til disipler! Døp 
dem til Faderens og Sønnens og Den hellig ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har 
befalt dere. Og se, jeg er med deg alle dager inntil verdens ende. (Matteus 28, 18-20) 

 
Misjon handler om at kirken er sendt til verden for å dele evangeliet om Jesus Kristus. 

 
Fortsatt er det slik at mange ungdommer forbinder ordet misjon med misjonærer som reiser til 
utlandet. Ungdomstinget 2011 (UT 2011) mener at misjonsbegrepet er mye videre enn dette. 
Man kan like gjerne være misjonærer i sin egen lokale menighet som i utlandet. Begge deler 
er like viktige og utfyller hverandre på en god måte. 
 
For å få ungdom engasjert i misjon synes UT 2011 at menigheten må involvere ungdommene 
i valg og gjennomføring av prosjektet. Det å få mulighetene til å være med på slike prosjekter 
er veldig lærerikt og viktig.    
 
UT 2011 syns det er viktig at misjon bør skje på en tydelig og respektfull måte.  
 
Ungdomstinget 2011 ønsker at menighetsrådet skal  

- se på ungdomsarbeid som en viktig del av menighetens lokale misjonsarbeid  
- invitere representanter for ungdomsarbeidet til et MR-møte pr år for å ha en dialog om 

misjon lokalt og globalt. 
- informere ungdommene om menighetens misjonsprosjekt 
- involvere ungdommene i prosjektet, gjerne ved å ha en egen del som engasjerer 

ungdommen 
- gi ungdom muligheten til å besøke misjonsprosjektet 
- ha fokus på prosjekter som det går an å involvere ungdommer i  
- lese og sette seg inn i UKM 2010 (Ungdommens irkemøte 2010) sin sak om misjon. 

Sak 3/10 Kom, - og gå 
- Orientere seg og informere menighetens ungdommer om misjonsarbeid som 

organisasjonene gjør i bispedømmet, for eks. leirarbeid, speiderarbeid og korarbeid.  
 

 
Ungdomstinget 2011 ønsker at ungdomsrådet skal 

- vurdere muligheten for å få til et stort felles ungdomsarrangement om misjon i 
bispedømmet  

- jobbe sammen med misjonskonsulenten for å fremme misjon blant ungdom  


