DEN NORSKE KIRKE
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd
UKM 06/07
Kirkens arbeid med aldersgruppen 18-30

Ung i kirken har vært satsningsområde i Dnk siden 1993. I Strategiplan for Den norske
kirke 2005-2008 er ”Ung i kirken” et av fire satsningsområder hvor målsettinger er:
”Den norske kirke vil være en kirke der unge opplever seg som en fullverdig del
av fellesskapet.”
I et av delmålene heter det:
”-styrke arbeidet i forhold til unge voksne i aldersgruppen 18-30 år.”
Det legges nå til rette for en satsning for å inkludere unge i alderen 18-30 år i
menighetsfellesskapet.
Bakrgrunn:
Kirkerådet og Det teologiske Menighetsfakultetet har sammen satt i gang et prosjekt
som har til hensikt å arbeide spesielt inn mot denne aldersgruppen. Det er etablert
arbeidsgrupper i 3 bispedømmer (Oslo. Stavanger og Nord-Hålogaland) som skal jobbe
sammen frem til februar 08. Gruppene skal kartlegge hva vi kan gjøre for å inkludere
18-30 i kirkens fellesskap. Vi har forsøkt å legge til rette for at geografiske og kirkelige
forskjeller blir ivaretatt i arbeidsgruppene. Sammensetningen av gruppene og mandat er
følgende:
”Mandat for arbeidsgrupper – 18-30:
Gruppens sammensetning:
5-8 personer hvor følgende kompetanse må være representert:
Leder som sikrer skriftliggjøring
Praktisk erfaring fra arbeid med målgruppen
Teologisk- og diakonal kompetanse
Annen kompetanse som bispedømmet finner hensiktsmessig

Arbeidsmengde:
Det forventes at gruppen har minst 4 møter, og leverer et skriftlig arbeid på max 15
sider (pluss eventuelle vedlegg)
Arbeidet leveres innen 15. februar 2008.
Arbeidsgruppen møter i Oslo sammen med de andre arbeidsgruppene til fagdag i slutten
av februar/begynnelsen av mars 2008.

Arbeidsgruppen skal jobbe med følgende:
(det kan være hensiktsmessig å dele aldersgruppen i to: studenter og nyetablert?)

A) Hva slags erfaringer har deres bispedømme i arbeidet med aldersgruppen? Hva
lykkes dere med, og hvor tenker dere utfordringene ligger? Denne delen kan
selvsagt ikke være en fullstendig kartlegging av bispedømmets arbeid, men vil
likevel gi en beskrivelse av den konteksten dere arbeider i.
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.
(trosinnhold: det jeg tror på, trosuttrykk: f.eks å gå på gudstjeneste)
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?”

Våren 08 vil Kirkerådet og Menighetsfakultetet sammen arrangere en fagdag hvor 1830 blir hovedtemaet. Det vil bli foredrag, arbeidsgruppene vil presentere sitt arbeide og
det vil også bli plenumssamtaler. Fagdagen vil være åpen for alle interesserte.
Vi håper at dette arbeidet kan gi grunnlag for videre behandling på UKM 08 og videre
på KM 08.

Til drøfting på UKM:
Mandatet til prosjektet er vedtatt og fastlagt. Det er derfor ikke hensiktsmessig å bruke
tiden på å drøfte dette. Gruppene som arbeider i prosjektet har hatt sitt første møte i
mai/juni-07, men det vil likevel være mulig for UKM å komme med viktige innspill.
Siden saken kommer til UKM i 08, så utfordres UKM i denne omgang til å fokusere på
pkt B og C i mandatet. Innspillene fra UKM videreformidles til gruppene i de tre
bispedømmene.
Forslag til vedtak:
-Ungdommens kirkemøte er glad for at det nå arbeides for å styrke fokus på 18-30.
-Ungdommens kirkemøte vil gi arbeidsgruppene følgende innspill til pkt B og C i
mandatet:
-Ungdommens kirkemøte ber Kirkerådet reise 18-30 som sak på KM 08 og at den sees i
sammenheng med trosopplæringen fra 0-18 år.
-Ungdommens kirkemøte ber om å få saken tilbake til behandling på UKM 08
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