UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste
Bakgrunn
Jesus ber disiplene sine, i følge Matteusevangeliet, om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham
videre til alle mennesker (Matt 28). Og i første korinterbrev understreker Paulus at alle kristne – med alle
sine ulike evner og gaver er med på å viderebringe evangeliet om Kristus videre. (1. Kor 12).
Gjennom hele kirkens historie har kristne mennesker på ulike måter engasjert seg i kirkelig arbeid – noen
som lærere (kateketer), noen som forkjempere for rettferdighet og omsorg (diakoner), noen som
formidlere av musikk (organister, kantorer og kirkemusikere), noen som forkynnere, sjelesørgere og
sakramentsforvaltere (prester) – og mange andre på andre måter. På mange forskjellige måter og med sine
egenskaper og sine gaver, har de slik formidlet Guds nærvær i verden og kjærlighet til menneskene som
Gud har skapt. De har videreformidlet troen på den skapende, frigjørende og livgivende Gud. Og det kristne
evangelium er blitt gitt videre fra generasjon til generasjon og fra land til land – helt til oss som er sammen
her nå.
Den norske kirke har de siste årene strevd med å få nok mennesker til de ulike stillingene kirken har – både
når det gjelder prester, diakoner, kateketer, kirkemusikere og andre yrkesgrupper. Flere ulike tiltak er satt i
gang – både for å rekruttere nye søkere og arbeidstakere i kirken, og for å få dem som er i kirkelig tjeneste
til å fortsette i kirken.
Det oppdraget kirken har som forvaltere av evangeliet om Jesus Kristus som Guds sønn, er vesentlig for
kirken. Alle kristne har del i dette oppdraget – uavhengig av om en er ansatt i kirken eller ikke. De av oss
som velger å ta en utdannelse innen diakoni, kirkemusikk, teologi eller pedagogikk, og som jobber i kirken
med dette, har et særlig ansvar for å viderebringe evangeliet. Vi vil derfor understreke viktigheten av at
mennesker – unge og eldre – velger kirkelig tjeneste.

Seminar og komitéarbeid
På Ungdommens Kirkemøte 2011, setter vi fokus på rekruttering til Den norske kirke ved blant annet å
arrangere et seminar om temaet. På dette seminaret deltar inviterte gjester fra ulike yrkesgrupper innenfor
kirken som skal si noe om hvordan og hvorfor de har valgt slik som de har gjort.
UKM 2010 uttalte i sak UKM 06/10, følgende:
”På det aktuelle UKM lanseres eit tema som blir sak på det påfølgjande årets UKM. Denne saka tar UR
attende til UR som får frie tøyler med tanke på korleis dei handsamar temaet. Handsaminga og vedtaket‐/a
blir sendt til Ufung før ferdigstilling av sakspapira til UKM. Viss mogleg ønskjer UKM at dette blir ein sak
som skal på kyrkjemøtet. UKM bed Ufung leggje til rette for at val av tema blir ein prosess der det regionale
leddet involverast og har medråderett.”
Ufung foreslår at denne saken om rekruttering skal være fokus i alle Ungdomsråd og Ungdomsting frem til
UKM 2012. Det er opp til UKM 2011 å bestemme om dette skal være slik. Hvis UKM 2011 bestemmer at

denne saken om rekruttering skal jobbes med på i bispedømmene før den kommer opp igjen som sak på
UKM 2012, vil arbeidet denne komiteen gjør være viktig. Det kan være lurt å ha i bakhodet.

Utfordringsspørsmål
Den komiteen som arbeider særlig med denne saken om rekruttering, vil delta særlig aktivt i
forbindelse med seminaret, og de vil også jobbe videre med noen hovedproblemstillinger. Noen av
disse er:
-

Gir seminaret noen innspill til:
o Hvordan vi best kan inspirere mennesker til å søke seg til kirkelig tjeneste?
o Hva som er særlig relevant for unge menneskers yrkesvalg?
o Hvordan kan vi som kirke kan være med på å utfordre og rekruttere mennesker til å
jobbe i kirken?

-

Hva mener UKM 2011 at det er viktig å være oppmerksom på når det gjelder rekruttering til
kirkelig tjeneste?
o For oss som enkeltmennesker?
o For de lokale menighetene?
o For de ulike utdanningsinstitusjonene?
o For Kirkerådet?

-

Hvis UKM 2011bestemmer at rekruttering skal være den saken som det jobbes med i
bispedømmene frem imot UKM 2012: Hvordan kan de ulike Ungdomsrådene og
Ungdomstingene i bispedømmene bidra til rekruttering til kirkelig arbeid frem imot UKM
2012?
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