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Ungdomsdiakoni 
 
 
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom 
nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.  
 
Flere ungdommer kjenner ikke begrepet diakoni og vet ikke hva det inneholder. Mange ungdommer 
opplever at diakonen er lite til stede.  
 
Ungdomsdiakonale utfordringer 
 
Mange ungdommer sliter med mangel på selvtillit. Ungdomsledere i kirken må bli bevisst og 
oppmerksom på hvem som faller ut og hvem som tilhører og leder de ulike gruppene i 
ungdomsmiljøet. Det er spesielt viktig å fange opp den skjulte mobbingen, og ta tak i dette.  
 
Menigheten må ha fokus på at det er forskjeller på ungdommer, og prøve å møte ungdommer der de 
er i livet, med de utfordringene de har. Det kan være forskjeller mellom de ulike alderstrinnene; noen 
steder kan det være hensiktsmessig å skille mellom ungdomsskoleelever og de som går på 
videregående. 
 
Det er lett å fokusere mer på de store gjengene framfor de få som faller utenfor for å framstå 
vellykket, men UT13 vil ha et mer diakonalt fokus på at enkeltmenneskene skal trives. 
 
  
 
Utruste ledere til å drive diakoni –  
 
Det er viktig at ungdommer selv utøver diakoni. Ungdommer kan utrustes som diakonale ledere for 
barn, ungdommer og voksne/eldre gjennom lederkurs (MILK og LIV). Det er likevel viktig med en 
ansatt/diakon som kan koordinere og ta ansvar for arrangementene, men at ungdom kan brukes til 
diakonale medhjelpere for eksempel i trosopplæringen og besøk på aldershjem. 
 
 
Inkluderende felleskap  
 
Efeserne 4, 4-6: «…én kropp, én Ånd, 
          slik dere fikk ett håp da dere ble kalt, 
          én Herre, én tro, én dåp, 
          én Gud og alles Far, 
          han som er over alle 
          og gjennom alle og i alle.» 

 
Ungdomstinget 2013 (UT13) mener det er viktig å inkludere alle i menighetens liv. Det må være plass 
for alle(både fysisk og psykososialt) og alle må kunne finne sin plass ut fra evner, interesser og 
anlegg. Særlig må vi inkludere mennesker med utviklingshemming. Det er viktig å få folk til å føle seg 
velkommen, skape en god atmosfære og mingle med folk. 
 
For å skape et godt ungdomsarbeid er det viktig å ha kombinasjon mellom lavterskeltilbud og mindre, 
tryggere grupper som ivaretar at ungdommer kan lettere kan bli sett og utvikle seg. 
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Ut i samfunnet og verden 

 
Selv om det indre liv i menigheten er viktig for at folk skal føle seg inkludert, er det også viktig at vi er 
til stede i lokalsamfunnet. Jesus sier vi skal gjøre gode gjerninger. Vi lever i et samfunn som forventer 
at alt har en pris. Som kristne kan vi vise godhet mot andre uten at det koster dem noe. Samtidig kan 
vi drive skjult diakoni ved å bare være tilstede der folk ferdes for en god samtale. Dette mener UT13 
kan være gjensidig positivt for forholdet mellom kirken og lokalsamfunnet. 
 
En annen måte å utøve diakoni ovenfor ukjente kan være å gi og samle inn penger misjonsprosjekt. I 
denne forbindelse vil vi vise til sak 06 om misjon fra Ungdomstinget 2011 hvor vi oppfordret til at 
ungdomsarbeid får egne misjonsprosjekter. 
 
En del av diakonibegrepet handler også om vern av skaperverket. Å vise omsorg for fremtidige 
generasjoner ved å ta vare på jorden, er viktig. 
 
UT2013 oppfordrer lokalmenighetene til: 

 Å utruste ledere til å være oppmerksom på og stoppe mobbing, for eksempel ved å 
observere hvem som spiller de ulike rollene i vennegjengene. 

 å arbeide for at ungdommer utrustes til frivillige medarbeidere for å utøve diakoni, dette kan 
for eksempel gjennomføres i ledertreningskurs. 

 Å bli kjent med hver enkelts interesser og hobbyer for så å bruke denne informasjonen til å 
legge til rette for nye tiltak for ungdom. En måte kan være å lage en liste over de forskjellige 
aktivitetene som tilbys, der ungdommene selv kan føre opp hvilke interesser de har. Her bør 
også menighetene vurdere samarbeid på tvers av menighetsgrensene. 

  Å gjøre ungdom kjent med de lokale diakonale tilbudene som kan benyttes ved ulike 
livskriser, for eksempel psykiske problemer, sykdom i familien og skilsmisse. 

 Å utruste konfirmantene og andre ungdommer i menigheten til diakonale handlinger, for 
eksempel ved å dele ut gratis boller, roser eller lignende i nærmiljøet. 

 
UT2013 oppfordrer Stavanger bispedømmeråd til: 

 Å stimulere til flere diakonale stillinger knyttet til ungdom. 

 Å stimulere til at flere ansatte som har en annen rolle enn diakon, i større grad kan utføre 
diakoni som en del av sin stilling. 

 Å sette fokus på miljøbevissthet som en del av diakonitjenesten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


