
 
 

 
Vedtak - UKM 09/13  

Forslag til hovedsak/tema til 

UKM 2014 
 

Utvalg for ungdomsspørsmål (Ufung) foreslo at hovedtema for 2014 tar utgangspunkt i tema som 

vedtas på UKM 2013. Dette skal være et fokusområde i alle organisasjoner, ungdomsråd og 

ungdomsting frem til UKM 2014.  

Ungdomsrådene og organisasjonene bes om å sende inn sine vedtak som innspill til UKM-sak innen 

30.april 2014 slik at denne kan forberedes. Vi ber også om at alle da sender inn forslag på hovedtema 

for 2015.  

Bakgrunn for behandlingen kommer fra UKM 06/10: 

”På det aktuelle UKM lanserast eit tema som blir ei sak på det påfølgjande årets UKM. Denne saka 

tar delegatane 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.” 

Forslag til saker som det ble stemt over: 

- Diakoni 

- Den verdensvide kirke 

- Nattverd 

- Seksualitet 

- Bønn 

- «Superkristen»? 

- Tørre å være seg selv 

- Perfekt?  

- God nok 

- Hjemløse (tiggere, fattigdom)  

- Tilstede/ Synlig og tilstede  

- Ledelse 

- Liturgi og symbolikk 

- Hvem er min neste 

- Omsorg 

- Sjelesorg 

- Etterfølgelse (Være Jesu etterfølger) 

- Synd versus frelse (undertittel: 

Tabu/er det så farlig da?) 

- Fellesskap 

- Tillit 

- Forståelse 

- Psykisk helse 

 

Temaet som vant avstemningen for UKM 2014 – «Superkristen»? 

Det følger et vedlegg med saken. 

 

 

 

 



 
 

 

Vedlegg UKM 09/13 
 

Til hjelp for ungdomsråd, organisasjoner og Ufung i arbeidet 

med temaet sier forslagsstiller Magnus Gibbs (Ung Kirkesang) 

dette som sin begrunnelse for saken: 

Mange ungdommer nå til dags blir ofte spurt om de er «superkristne». Veldig få vet hva de skal si og 

kan lett bli satt ut. De begynner å spørre seg selv om de er kristne nok. Er det mulig å være 

superkristen eller for lite kristen, eller er man rett og slett bare kristen? Jeg håper at dette temaet 

skaper en diskusjon om hva det å være kristen egentlig vil si, men også at psykisk helse får en plass. 

Det er viktig at ungdommer tør å være seg selv og ikke er flau over sin egen religion. Jeg håper at vi 

kan derfor komme fram til hvordan man kan gjøre ungdommer tryggere på seg selv og den de er. 

Dersom man er åpent kristen har man en tendens til å bli stemplet. Man kan møte mange 

fordommer. Folk kan lett tro at man tror på kreasjonismen, og det er nesten umulig å forklare at man 

kan tro på big bang/darwinismen og fortsatt kalle seg en kristen. Er det mulig å tro på vitenskap OG 

kristendommen, eller må man rett og slett velge? Mange har det også for seg at de kristne drikker 

ikke, og de har selvfølgelig ikke sex før ekteskapet. Er det slik i dagens samfunn eller er det ikke? 

Hvordan skal man takle slike kommentarer og det å bli stemplet på denne måten?  

Rundt om i landet arrangeres det mange treff for kristne ungdommer. Her samles mange ungdommer 

som har felles interesser, men også felles tro. De har ofte mange faste rutiner slik som at de synger 

før de spiser, når de står opp deltar alle på morgensamling, og før de skal legge seg er det 

kveldsbønn. Hjemme derimot har ikke ungdommene det slik. I mange menigheter finnes det kun den 

vanlige gudstjenesten på søndager. Dette fører til at når en ungdom er på leir er det lettere å tro, 

men når han kommer hjem er det tilbake til de samme, gamle sporene.  

Jeg håper at temaet superkristen blandes med psykisk helse. Jeg føler at de har mye til felles. 

Ungdommene nå til dags kjenner ikke til psykiske helse. Mange har kanskje hatt det som et fag på 

ungdomsskolen, men de fikk ikke mye ut av det. Jeg håper at dette temaet vil få folk til å bli sikrere på 

seg selv og hva det vil si å være kristen i dagens samfunn. 

 

UKM tar også opp anliggendet i UKM 05/13 
Hvordan opplever unge kristne kommunikasjonen med venner og kjente på skole, jobb og i fritid?  Vi 

må ta på alvor at unge kristne kan oppleve det som krevende å fronte et kristent livssyn i møte med 

venner og kjente som ikke deler samme tro og livssyn. Uttrykket "superkristen" som mange møter kan 

kjennes krenkende og stigmatiserende. Den som bekjenner kristen tro kan bli konfrontert med 

fordommer mot kirkens holdninger og praksis knyttet til områder som eksempelvis alkohol, homofilt 

samliv og seksualitet mer generelt. Ungdom som vil kalle seg kristne er ikke forpliktet til å stå til rette 

for alle synspunkter som lever i kirken.   


