
TABUER I KIRKEN 

Tabu er tema som de fleste opplever det vanskelig/umulig å ha gode samtaler om.  Ulike ting kan 

være tabubelagte i ulike grupper og settinger til ulike tider. Kirken erfares ikke som et unntak, derfor 

må den finne ut hvordan å best mulig forholde seg til sine tabu. UT18 mener at selv om det å ta opp 

tabubelagte temaer kan oppleves utfordrende, så er det likevel viktig og nødvendig. Her vil vi peke på 

noen av disse utfordringene, samt komme med forslag til hvordan kirken bedre kan arbeide med 

disse. 

Kirken må være en kirke for alle  

Hva som er tabubelagte temaer kan variere fra menighet til menighet. Hva som kan være tabuer kan 

være alt fra klesstil, frisyre og psykisk helse til samboerskap, seksualitet og voldtekt. I noen 

menigheter er det skummelt å skulle være åpen og ærlig rundt vanskelige tema, fordi en opplever 

mangel på toleranse og respekt hos andre.  

Kirken må være en kirke for alle, ikke bare på papiret men også i praksis. UT18 savner et større fokus 

på respekt og toleranse for ulike teologiske ståsted i menighetene. Det savnes også et større fokus på 

inkludering på tvers av generasjoner i menighetene for å få til en bedre dialog, og mulige 

holdningsendringer.  

Kan prester og andre kirkelige ansatte gjøre mer for å skape et større rom til å snakke om tabuer i 

menigheten? 

Presten har en unik rolle under gudstjenesten som forkynner/leder og bør dermed benytte denne 

muligheten til å i større grad flette inn temaer i prekenen som anses som tabubelagte. 

Dette kan være med på å senke terskelen for å tørre å snakke om disse tabutemaene. For eksempel å 

lage en form for postkasse/boks til kirken hvor menigheten kan legge igjen spørsmål rundt vanskelige 

temaer og senere få dette besvart av kirkelige medarbeidere 

Konfirmasjonsundervisningen- en viktig arena inn mot tabubelagte temaer 

Konfirmasjonsundervisningen i dag varierer veldig fra menighet til menighet avhengig av ressurser og 

kompetanse som er tilgjengelig i den enkelte menighet. Flere savner et større fokus på tabubelagte 

temaer i undervisningen. Dette gjerne i form av foredrag eller smågrupper. En til en-samtaler hvor 

det spørres om trivsel og forventninger til konfirmanttiden med prest/konfirmantansvarlig er også en 

løsning for å dempe terskelen til å tørre å kommunisere om vanskeligere temaer. La ungdom lese og 

tolke bibeltekstene som omhandler disse tabuene, selv. Deretter åpne for diskusjon.  

Hvordan kan de eldre og yngre treffes til dialog?  

Gapet mellom ungdom og de eldste i menigheten er ofte 50 år eller mer, noe som kan vanskeliggjøre 

dialogen mellom generasjonene.  

Flere unge har det eneste møtet med de eldre gjennom gudstjenesten. Det må være rom for å 

snakke om vanskelige temaer og derfor trengs det en arena hvor man kan møtes på tvers av 

generasjoner i menigheten til dialog minske eventuelle fordommer som eksisterer.  

Troen 

Det bør snakkes mer om å bekrefte tro og ikke bare å styrke tro. Dette kan gjøres gjennom 

temakvelder i kirken hvor man snakker om tvil og tro, og å være åpen om temaet fra barna er små til 

konfirmasjonsalder, før en blir introdusert for dette. Lære opp unge i kirken til å møte vanskelige 



temaer som omtales i Bibelen er også et behov. Det å klare å forholde seg til ulike tolkninger og vite 

hvordan man skal gripe fatt på Bibelen, må være en viktig del av undervisningen. 

Trivsel 

For å føle seg inkludert i menigheten er det viktig at man er mer bevisst på å imøtekomme dem som 

kommer til kirken. Å føle på vanskelige temaer som er tabubelagte er ikke et godt utgangspunkt for å 

føle seg velkommen i kirken. Åpenhet er viktig for å trives, for når man trives senkes terskelen for å 

tørre å snakke om vanskelige emner som ofte anses som tabuer i enkelte menigheter.  

Utfordrer Kirkerådet til å  

 utarbeide en mer standardisert minimumsplan for konfirmasjonsopplegg som hele landet 

bruker.  

UT18 utfordrer bispedømmerådet til å: 

 Opprette en konto på sosiale media der ungdom kan sende ufiltrerte spørsmål til kirkelige 

medarbeidere, spesielt mot menigheter som ikke selv har ressurser til dette.  

UT18 utfordrer menighetsråd til å: 

 Legge til rette for arenaer i menigheten der man møtes på tvers av generasjoner om 

forskjellige utfordrende temaer. 

 Samarbeide med både samarbeidsorganisasjonene til Dnk, og andre menigheter i prostiet, 

om praktiske opplegg. 

 Opprette en konto på sosiale media der ungdom kan sende ufiltrerte spørsmål til kirkelige 

medarbeidere 

 Invitere fagpersoner fra kommune, bydel som arbeider med tabuer til samlinger i kirken. 

UT18 utfordrer kirkelig ansatte til å: 

 Bruke Bibelen mer aktivt i konfirmantopplegg og ungdomsarbeid. 

 I større grad åpne opp for spørsmål i henhold til tolkning 

 Være åpne og kritiske i forkynnelsen og ikke bare komme med egne meninger men utfordre 

menigheten til å tenke selv. 

 Legge til rette for en-til-en-samtale med konfirmantene om trivsel og forventninger til 

kommende konfirmantopplegg. 

 Samarbeide med både samarbeidsorganisasjonene til Dnk og andre menigheter i prostiet, 

om praktiske opplegg. 

UT18 utfordrer barne- og ungdomsorganisasjonene til å:  

 Bruke Bibelen mer aktivt i konfirmantopplegg og ungdomsarbeid. 

 Samarbeide med Den norske kirke om samtaleopplegg knyttet til tabuer.  

Ut 2018 utfordrer oss selv som kristne ungdommer til å  

 Være mer åpne i møte med tabubelagte tema 

 Våge å snakke med hverandre om tabu.  


