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Ung i kirken, definert som aldersgruppa 15-30, er et spesielt satsningsområde for Den 

norske kirke. I 2004 vedtok UKM å fremme, som ett av fire delmål for satsningen på 

Ung i kirken, å ”styrke arbeidet i forhold til unge voksne i aldersgruppen 18 – 30 år”1. 

Dette ble senere vedtatt av Kirkemøtet som en del av Den norske kirkes strategiplan for 

perioden 2005-2008.2 Trosopplæringsreformen tydeliggjør dette behovet ytterligere. 

Etter hvert som stadig flere årskull har vært gjennom en systematisk trosopplæring, vil 

de ha helt andre erfaringer med og forventninger til kirken enn vi ser i dag.  

 

Våren 2007 ble det satt ned tre arbeidsgrupper i Oslo, Stavanger og Nord-Hålogaland 

bispedømmer. Ut fra sin lokale sammenheng skulle jobbe med å finne svar på fire 

spørsmål: 

A) Hva slags erfaringer har deres bispedømme i arbeidet med aldersgruppen? Hva 

lykkes dere med, og hvor tenker dere utfordringene ligger?  

B) Hva er viktig for unge mellom 18 og 30 år? Hva kjennetegner denne/disse 

livsfasen(e)? På hvilke måte og med hvilke tema kan troen gjøres relevant for 

denne gruppen. Gruppen bes drøfte både trosinnhold og trosuttrykk.  

C) Hvordan kan vi være kirke for denne aldersgruppen? Teologisk refleksjon rundt 

ekklesiologi (læren om kirken). 

D) Hvilke strategiske veivalg/grep vil dere anbefale Dnk (lokalt og nasjonalt) å 

gjøre for bedre å nå aldersgruppen? 

Som et ledd i disse gruppenes arbeid var saken også oppe til en foreløpig behandling på 

UKM 073. Vedtaket fra UKM ble levert til gruppene som ressurs i deres videre arbeid. I 

februar 08 leverte gruppene sine rapporter, og i april 08 ble disse presentert på en 

fagkonferanse Kirkerådet arrangerte sammen med Menighetsfakultetet. Rapportene, 

samt Harald Hegstads innlegg om kirkeforståelse fra konferansen følger denne saken 

som vedlegg.  

  

Som vedtatt av UKM 07, er saken meldt som sak til høstens Kirkemøte. UKMs 

behandling vil danne et avgjørende grunnlag for kirkemøtesaken.  

 

Både gjennom gruppenes arbeid og foredrag på fagkonferansen har det blitt tegnet et 

bilde av aldersgruppen.  

 

Gruppene har funnet det hensiktsmessig å foreslå en inndeling av aldersgruppen, ikke 

etter alder, men etter fase i livet. Det gir følgende inndeling: 

1) ”Unge uetablerte”: Dette er studenter og unge i jobb som flytter mye, bor på 

hybler og i kollektiv. De er underveis og er svært mobile.  

2) ”Unge etablerte”: Har anskaffet seg sin første bolig med det økonomiske 

ansvaret som ligger i det, eller har startet et lengre studieløp eller har fast jobb. 

                                                 
1 UKM 09/04 
2 KM 6/04 Strategiplan for Den norske kirke 2005-2008 
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De er mer bofaste, men er ikke spesielt opptatt av å knytte seg til et 

lokalsamfunn. 

3) ”Unge etablerte med barn”: Har anskaffet seg bolig og bor i denne til barna 

blir noen år. De ønsker å knytte seg til lokalmiljøet for barnas skyld men ikke 

med for sterke røtter, fordi de kommer til å flytte innen barnet begynner på 

skolen. 

 

I sine beskrivelser av disse tre gruppene fremhever arbeidsgruppene at denne 

generasjonen har stor mulighet til å velge sitt eget liv. De er vokst opp med nettet og ser 

den digitale hverdagen som en selvfølgelighet. Kjennetegn for gruppen er at de er 

individualister, optimistiske, realistiske, multi-taskere og fremtidsorienterte. Den yngste 

delen av aldersspennet (18-22 år) vil i følge generasjonsteorier ha andre kjennetegn. 

Takknemlighet, undring og spørsmål, sies å kjennetegne disse.  

 

I sitt foredrag på fagkonferansen delte den engelske presten og forskeren Bob Mayo fra 

sine funn gjennom forskning på unge voksnes tro og verdier. Han bekrefter mange av 

karakteristikkene arbeidsgruppene har kommet fram til. Videre har Mayo særlig funnet 

en vektlegging av familie og venner som det viktigste i unges liv. De føler seg støttet og 

myndiggjort av familien sin. Økende intimitet i familien kompenserer for svakere 

familiestrukturer.4  

 

Arbeidsgruppene mener at denne aldersgruppen utfordrer kirken. Særlig de to første 

gruppene i inndelingen, ”Unge uetablerte” og ”Unge etablerte”, er i liten grad tilstede i 

Den norske kirkes lokalmenigheter. Studentprester, forsvaret, organisasjoner og 

frikirker utgjør viktige tilbud, men det bør legges til rette for en langt bredere satsning.  

 

Arbeidsgruppene trekker fram en del sentrale utfordringer for kirken. Først og fremst at 

kirken må være en relevant kirke. Det er ikke (nødvendigvis) det samme som hipp og 

kul, men troverdig. Det trengs alternativer til det å være med som leder, og engasjement 

må kunne tenkes tidsavgrenset. Mange i denne aldersgruppen er slitne og trenger å bare 

være. Et mangfold av uttrykk og former er viktig og bør dyrkes, med vekt på lokal 

tilpasning og kvalitet. Kirke kan med fordel nedprofesjonaliseres, denne aldersgruppen 

kan og vil bidra selv.  

 

Der arbeidsgruppene har kommet med mest sprikende bidrag, er i forsøkene på å 

beskrive hva det er å være kirke. Fellesskap, nettverk og folkekirke er ord som brukes. 

Harald Hegstad berører dette i slutten av sitt foredrag på fagkonferansen. Han 

vektlegger at det i denne aldersgruppen vil være mange med litt mer avstandsforhold til 

kirken, men som like fullt er kirkemedlemmer. Han spør hvordan vi kan bekrefte dem 

som kirkemedlemmer, styrke deres forhold til kirken, samtidig som vi vet å utfordre 

dem til å komme nærmere kjernen i det fellesskapet de er døpt inn i.5  

                                                 
4 Vi har dessverre ikke anledning til å legge ved og mangfoldiggjøre Bob Mayos foredrag, da det i stor 
grad baserer seg på upublisert materiale.  
5 Harald Hegstad, foredrag på fagkonferanse om aldersgruppen 18 til 30, MF, april 08. Hele foredraget er 
vedlegg til saken.  
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Noen svakheter ved gruppenes arbeid har blitt påpekt. Alle tre gruppenes perspektiver 

ble ganske byorientert. Nord-Hålogaland har i liten grad løftet fram særlige samiske 

utfordringer. Gruppene har svart minst utfyllende på det siste spørsmålet i mandatet: 

”Hvilke strategiske veivalg/grep vil dere anbefale Den norske kirke (lokalt og nasjonalt) 

å gjøre for bedre å nå aldersgruppen?”. Denne utfordringen står langt på vei igjen til 

UKM. 

 

For mer utfyllende drøftinger henvises det til vedleggene i saken.  

 

Til videre drøfting på UKM: 

� Hvilke aspekter ved arbeidsgruppenes arbeid, tidligere vedtak i saken og faglige 

bidrag vil UKM særlig løfte fram med tanke på Kirkemøtets behandling? 

  
� Hvilke strategiske veivalg/grep vil UKM anbefale Den norske kirke (lokalt og 

nasjonalt) å gjøre for bedre å nå aldersgruppen?   
 

� Hvordan kan tiltak best mulig tilpasses de forskjellige gruppene dette prosjektet har 

identifisert, ”Unge uetablerte”, ”Unge etablerte” og ”Unge etablerte med barn”? 

 
� Bør alle lokalmenigheter forpliktes på å lage et tilbud til de aktuelle gruppene minst 

en gang i året?  
 
� Hvilket ansvar har kirken for at trosopplæring er et livslangt prosjekt?  
 
 
Vedlegg: 
Kirke for aldersgruppa 18 til 30 -  Rapport Nord Hålogaland bispedømme 
Kirke for aldersgruppa 18 til 30 - Rapport Oslo bispedømme 
Kirke for aldersgruppa 18 til 30 - Rapport Stavanger bispedømme 
Kirke for aldersgruppa 18 til 30 - Harald Hegstads foredrag fra fagkonferanse april 08 
 
 


