
 
 

 

UKM 08/12  -  vedtak 

Preken og forkynnelse 
 

 

Innledning:  

 

Hensikten med en preken er å formidle evangeliet slik at den skal gjøre 

oss i stand til å se og forstå mer av hvem den treenige Gud er, og 

hvordan det kristne livet leves. Når ordet skaper noe i oss er det Guds 

gjerning. Likevel er det viktig at vi hele tiden jobber sammen med å 

gjøre forkynnelsen bedre. Vi kan huske gode prekener. Hva gjør at de 

treffer oss?  

Målet for  arbeidet med Kirke 18-30 er å styrke bevissthet og kunnskap 

om hvordan vi kan være en livsnær og relevant kirke for unge voksne. 

Ungdommens kirkemøte (UKM) 2012 anser forkynnelse som en viktig 

faktor for å fremstå som livsnær og relevant for denne aldersgruppa. 

Det er viktig at mennesker kan relatere til forkynnelsen av Guds ord. 

UKM vil derfor komme med innspill til arbeidet med forkynnelse.  

UKMs innspill: 
UKM har valgt å systematisere sine innspill til saken i 4 underpunkter. 

Arbeidsmetode:  

Gudstjenestereformen legger opp til økt deltakelse og involvering i 

gudstjenesten, og dette åpner også for nye muligheter i arbeidet med 

prekenen. UKM foreslår at forkynnere knytter kontakt med unge i 

menigheten som kan komme med innspill til tekst, tematikken og form. 

Målet er at de som forkynner skal ha noen å samtale med om 

forkynnelsen, og evaluere sammen med i ettertid. UKM tror at dette vil 

bidra til at forkynnelsen i enda større grad knytter an til unges 

livssituasjon og erfaringer.  

Det er viktig at forkynneren opparbeider seg god relasjonskompetanse, 

slik at han/hun er i stand til å lytte seg inn på hva som er unge 

menneskers åndelige lengsel. En viktig forutsetning for å opparbeide 

 

Litt historikk: 

Ungdommens kirkemøte har i 

flere år vært opptatt av 

formidling av kristen tro.  

I sak UKM 05/03 «Hva slags 

gudstjeneste vil vi ha?» uttaler 

møtet:”…Det er ikke bare det 

verbale som kommuniserer, 

god formidling har også andre 

elementer. …. Enkle virkemidler 

kan hjelpe denne forståelsen, 

samt gi et budskap flere 

dimensjoner. ”  

Møtet trakk også fram noen 

stikkord som var viktig i 

arbeidet med formidling – 

blant annet språk, tydelighet, 

naturlighet og kroppsspråk.  

I sak UKM 04/08 «Kyrkje for 

aldersgruppa 18 -30» sies det 

at “Innhold og relevans må 

prøves ut i den lokale 

konteksten, men UKM 08 

ønsker et fokus på de temaer 

som oppleves relevant for 

unges liv.“ 

UKM 06/09 «Myndig tru, 

mangfaldig fellesskap» 

poengterer at 

“Gudstenestereforma tar og for 

seg kva bibeltekstar som skal 

nyttast i gudstenester gjennom 

kyrkjeåret i tekstrekkene. UKM 

ønskjer at det i desse skal 

trekkjast fram bibeltekstar som 

belyser tema som menneske i 

denne aldersgruppa ønskjer og 

treng å høyre om. Døme på 

slike tema er: Oppbrot, val, 

relasjonar, etablering og 

identitet.” 

 

 

 



 
 

seg en slik kompetanse, er at det frigjøres tid til å være sammen med unge. 

UKM vil også foreslå at mennesker med ulik erfaring og kompetanse blir utfordret til å preke, 

særlig i gudstjenesten. 

Tematikk/innhold: 

UKM finner det ikke hensiktsmessig å lage en liste over relevante og livsnære temaer det kan 

forkynnes over. Gruppen av unge mellom 18-30 er sammensatt, og har, som resten av kirken, 

ulikt teologisk ståsted og ulike behov. UKM ønsker heller å sette fokus på viktige trekk ved 

en god preken: 

a) Ha klare og uttalte poeng.  

b) Gi oss utfordringer, og vis oss hvordan det du sier kan anvendes i vårt daglige liv. 

c) Gi oss ærlige svar på spørsmål vi stiller – også når svaret ditt er ubehagelig. 

d) Vis hvordan bibelteksten aktualiseres i dag, eller kan belyse/gi innspill til dagsaktuelle 

problemstillinger.   

e) Del gjerne av dine livs- og troserfaringer. 

f) Husk at vi vil vokse og utvikle oss. 

Formidlingsform: 

UKM vil understreke verdien av ulike former for prekener, og ønsker derfor at forkynnere 

legger vekt på større variasjon i formidlingsmetoder. Vi ønsker å komme med følgende 

innspill, som vil være viktige i enhver formidlingssituasjon: 

a) Vær oppmerksom på at starten på prekenen setter tonen. 

b) Variasjon i tonefall og volum styrker muligheten for kommunikasjon. 

c) Visuelle uttrykk kan gjøre det lettere å huske/forstå. 

d) Humor kan skape nærhet mellom forkynner og tilhørere. 

e) Bruk (kirke)rommet som ressurs i formidlingen. 

 

Formidleren: 

UKM ønsker å takke alle som jobber med tekst og forkynnelse i Den norske kirke. Hver 

enkelt forkynner preger forkynnelsen med sin egen person, og UKM vil komme med følgende 

tips: 

a) Bruk et enkelt og alminnelig språk. 

b) Lær oss gjerne noe nytt. 

c) Du må tro på det du forkynner, og være åpen for Guds veiledning gjennom Den hellige 

ånd 

d) Vær villig til å bli utfordret og endret av bibelteksten, og av samtale med unge 

mennesker. 

e) Ha ett blikk til media når du forbereder prekenen.  

f) Husk at kroppen din preker. Vær oppmerksom på kroppsspråket. 

g) Øv på fremførelse - slik at du blir frigjort fra manus, kan høre flyten i ordene dine, vet 

hvordan du vil bevege deg og liknende. 



 
 

h) Utfordre deg selv – prøv ut nye måter å formidle på. 

i) Husk at du forkynner gjennom alt du gjør. 

 

UKM utfordrer: 

UKM ber om at alle, ansatte og frivillige, som driver med forkynnelse i Den norske kirke 

gjøres kjent med dette dokumentet, og utfordres til å arbeide videre med forkynnelse til unge 

mellom 18-30 år.  

UKM ber om at de kirkelige utdanningsinstitusjonene sørger for at studentene gjøres kjent 

med dokumentet, og at det blir brukt som en ressurs i homiletikk undervisningen.  

UKM ber om at fagforeningene sammen med KA, tar dokumentet i bruk i arbeidet med 

videreutdanning for prester og andre kirkelige tilsatte. 


