
Konfirmert – hva nå?  
 

Rapporter fra menigheter i Den norske kirke, og tilbakemeldinger fra deltagere på Ungdomstinget, 

viser at det finnes for få tilbud til ungdom etter konfirmasjonsalder i kirken i dag. Noen menigheter 

har tiltak som fungerer godt, men mange opplever også at det er vanskelig å trekke ungdom til 

kirken. 

Ungdom trenger å ta vare på troen gjennom livet, også etter at de er ferdige med barne- og 

ungdomsarbeid, konfirmasjon og trosopplæring. Ungdomstiden er en kritisk tid, og de fleste som 

mister tilknytningen til kristen tro gjør det i overgangen fra å være ungdommer til å bli voksne. Hvis 

ikke ungdom får et forhold til kirken, vil kirken ikke leve i neste generasjon. 

I løpet av konfirmasjonstiden får man mange inntrykk og erfaringer, og mange kan bli usikre på 

troen. Derfor er det viktig at kirken har tiltak som ivaretar ungdom, også etter at konfirmasjonstiden 

er ferdig. Mange menigheter har tilbud om ledertrening, men ikke alle ungdommer ønsker å være 

ledere. Det er viktig at det finnes tilbud også for dem som ikke ønsker å være ledere. Det trengs også 

sosiale aktiviteter og møteplasser for ungdom.  

Det er ikke bare på bispedømmenivå at ungdom i kirken trenger å bli hørt. Der det er mulig, kan 

menighetene også opprette utvalg og råd som sikrer at ungdom blir hørt i menigheten. Ungdom kan 

spørres om å stille til valg i menighetsrådet.  

Ungdomstinget i Stavanger bispedømme utfordrer menighetene til å være åpne for nye ideer. 

Ungdomstinget vil utfordre:  

Ungdom til å  

 invitere andre til kirken, ønske folk velkommen og se hverandre.  

Menighetene til å 

 Samarbeide med hverandre om ungdomsarbeid, for eksempel 

o Ungdomskor 

o Lovsangskvelder 

o Bibelgrupper, bibelundervisning og diskusjonskvelder 

o Caféer og klubber, filmkvelder og spillekvelder 

o Leirer 

o Ungdomsgudstjenester 

 Invitere ungdom fra menigheter utenfor byen til det som skjer i sin egen menighet, eventuelt 

invitere ungdom i sin egen menighet med til det som skjer i menighetene utenfor byen.  

 Skape ungdomsmiljøer der ungdom og unge voksne kan kjenne tilhørighet til kirken 

 Bruke sosiale medier aktivt 

 Vurdere å ha et ungdomsråd i menigheten 

 Spørre ungdom om å være kandidater til menighetsrådet 

 Hvis menigheten mangler ungdom i menighetsrådet, gi ungdom tale- og forslagsrett i 

menighetsrådet 

 Gi ansatte, frivillige eller unge ledere ansvar for møteplasser for ungdom 

 Ta vare på og følge opp unge ledere og passe på at de ikke får for mye ansvar.  

 Samarbeide med barne- og ungdomsorganisasjonene 



Forkynnere og prester til å 

 Holde kortere andakter om tema ungdom er opptatt av 

 Gi opplæring i trosforsvar 

 Bruke mer humor, overraske og være personlige 

 Vise tydelig at det skal være rom for ulike meninger i menighetene og være åpne for samtale 

om vanskelige spørsmål, som for eksempel politikk, syn på evolusjonsteori og 

samlivsspørsmål.  

 Ha flere ungdomsgudstjenester, og involvere ungdom i planleggingen og gjennomføringen av 

disse. 

Proster til å  

 Vurdere om det trengs et ungdomsråd i prostiet 

Bispedømmet til å  

 Gi tilbud der ungdomsledere kan motta uten å ha ansvar 

 Samle ungdom fra hele bispedømmet på et felles arrangement, for eksempel en gang i 

året.  

Barne – og ungdomsorganisasjonene til å  

 Samarbeide med menighetene 


