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Vedtak: 
Innledning 

Kirkens arbeid med aldersgruppen 18-30 er viktig. Denne gruppen representerer kirkens 

nåtid og fremtid. Ungdommens kirkemøte (UKM) 07 ønsker derfor å gi innspill til 

prosjektet som er satt i gang i samarbeid mellom Kirkerådet og Det teologiske 

Menighetsfakultetet, der hensikten er å arbeide spesielt inn mot denne aldersgruppen. I 

dag gjør organisasjoner et viktig arbeid blant denne aldersgruppen. Det er viktig at 

kirken samarbeider med disse om gode løsninger.  

 

De fleste kirker har noen som tar seg av barne- og ungdomsarbeidet og noen til å ta seg 

av de eldste i kirken, for eksempel ved besøkstjeneste. Trosopplæringsreformen 

medfører et fokus på arbeid med barn og unge mellom 0-18 år, men hva skjer den dagen 

ungdommen fyller 18 år? Hvilket tilbud kan da kirken tilby en gruppe som har vært vant 

til at ting blir lagt til rette for dem? Unge voksne og litt eldre voksne har ikke 

nødvendigvis samme behov som andre aldersgrupper, men de har likevel behov for å 

kjenne seg igjen og være en aktiv del av kirken. UKM 07 er derfor glad for at det satses 

aktivt på dette arbeidet.  

 

Momenter 

Arbeidet med å kartlegge hva som kan gjøres for å inkludere 18-30 i kirkens fellesskap 

står overfor mange utfordringer. Dette skyldes bl.a. forkjeller i alder, livssituasjon, 

geografi og tradisjon. 

 

Fellesskap 

Uansett alder, livssituasjon og bosetting er fellesskap en viktig del av det å tilhøre 

kirken. Våre ønsker og behov kan være forskjellige, men alle trenger et sted der de kan 

komme og få være sammen med andre. Et godt fellesskap utfordrer oss, lærer oss å 

møte andre mennesker og å vise respekt for hverandre. Men det handler også om at en 

skal kunne komme og delta på egne premisser. Mange unge sees på som en ressurs og 

blir brukt som ledere. Dette er bra, men det er også viktig å være klar over faren ved å 

slite ut enkeltpersoner. Unge skal gis muligheter, og være en aktiv del av fellesskapet. 

Men kirken må i sitt arbeid sørge for at unge blir tilbudt et sted å være med uten å måtte 

prestere.  

 

Ulike mennesker har behov for ulike former for fellesskap. Fellesskap kan dannes på 

tvers av generasjoner eller innad i gruppen. Gudstjenesten er et viktig møtested på tvers 

av generasjoner. UKM 07 er glad for arbeidet som er i gang med gudstjenestereformen. 

Slik det er i dag opplever mange unge gudstjenesten som fjern, og aktualisering er et 

viktig stikkord for å inkludere aldersgruppen 18-30. Det er viktig at alle på et eller annet 

tidspunkt i gudstjenesten kan kjenne seg igjen og føle at dette handler om meg og mitt 

liv. Dette er en utfordring både for preken og organisering av gudstjenesten. 

 

I aldersgruppen 18-30 finnes det en god del mennesker med fysisk og psykisk 

funksjonshemming. Det er viktig med tilrettelegging for at disse skal få et likeverdig 

tilbud i lokal menighet og i kirken som helhet, og føle seg hjemme der. 
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Relasjoner 
Relasjoner er viktig for å kjenne tilhørighet og oppleve seg som del av et fellesskap. 

Gudstjenesten er et viktig samlingssted for menigheten, men det er også behov for å 

skape relasjoner i mindre grupper, hvor en kan dele tro og liv. Slike grupper kan for 

eksempel være basert på alder, livssituasjon eller lignende. UKM oppfordrer til også å 

danne grupper som inkluderer mennesker som velger ikke å ta akademisk utdannelse. 

Slike grupper bør være et praktisk alternativ til mer tradisjonelle samtalegrupper. For 

småbarnsforeldre kan det være godt å få hjelp til barnevakt, slik at de kan møtes på egne 

premisser. Noen grupper kan dannes lokalt, mens andre grupper kan ha behov for å 

møtes på nasjonalt plan. Eksempler på dette er Ung i Sápmi og Døvekirken. 

 

Alder 

En av de største utfordringene for gruppe 18-30 er nettopp aldersspennet. Det er stor 

forskjell på en 18-åring og en 28-åring. Selv om vi ønsker å arbeide for hele 

aldersgruppen, kan det være hensiktsmessig å differensiere med hensyn til alder. En 

mulig inndeling er å skille mellom 18-24 og 25-30. Målet med arbeidet må være å 

inkludere flest mulig i aldergruppen 18-30. 

 

Livssituasjon 

Fra vi er 18 til 30 år skjer det mye viktig i livene våre. Vi flytter hjemmefra, etablerer 

oss, alene eller som familie, studerer og/eller begynner å jobbe. Midt oppe i alt dette 

skal vi finne vår egen identitet som voksne og selvstendige personer. For mange er dette 

også perioden der en for første gang står alene med troslivet sitt.  

Oppbrudd hjemmefra medfører gjerne et brudd med den kirken en er oppvokst i, og 

føler tilhørighet og trygghet til. Behovet for kirkelig tilhørighet forsvinner imidlertid 

ikke. Det kan være vanskelig å finne ut hvilken menighet en skal ta kontakt med, og det 

er en ekstra belastning hvis en først må lete den opp. Det kan være en ide å opprette 

kontakt med den nye menigheten allerede før en flytter. UKM 07 ønsker derfor å 

påpeke viktigheten av å ønske nyinnflyttede velkommen til menigheten, dette inkluderer 

også studenter. Vi ønsker at menighetene skal være offensive, og vise at kirken er en 

aktiv del av nærmiljøet og har noe å tilby.  

 

For mange medfører flytting et praktisk problem. Ofte medfører dette at folkeregistrert 

adresse og faktisk bostedsadresse ikke samsvarer. For noen er dette vanskelig fordi de 

opplever at de ikke får muligheten til full tilhørighet i den kirken der de faktisk går. 

UKM 07 ber derfor om at det settes fokus på å finne ordninger som forenkler dette, for 

eksempel ved at reglene vedrørende stemmerett og valgbarhet tilpasses dette.  

 

Nye livssituasjoner aktualiserer nye typer spørsmål og problemstillinger, og det kan 

være vanskelig å vite hvordan en best kan møte disse. UKM 07 synes det er en god ide å 

rekruttere mentorer til å være støttespillere for unge i ulike livsfaser. Mentoren skal 

kunne fungere som en god samtalepartner – både i konkrete hverdagsspørsmål og 

trosspørsmål. Presten kan fungere som mentor, men det er også viktig å fokusere på at 

også frivillige kan ha denne rollen i menigheten. 

 

Vi oppfordrer arbeidsgsruppa til å vurdere en større satsning på spesial- og 

institusjonsprester. Det er viktig med prester som er spesielt interessert i å være til stede 

der vi er i hverdagen. 

 

Geografi og tradisjon 

I tillegg til forskjeller pga alder og livssituasjon, kommer også forskjeller basert på 

geografi og tradisjon. Noen av disse forskjellene kan relatere til hvorvidt en bor i en by 

eller i en bygd. Det kan for eksempel dreie seg om synspunkter i forhold til etablering, 
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samt muligheten til å velge mellom ulike kirkelige fellesskap. 

Tradisjonelt sett viser det seg at unge som blir værende i bygdene etablerer seg, alene 

eller med familie, tidligere enn hva som er tilfelle for jevnaldrende i mer urbane strøk. 

I byene kan det være lettere å finne et fellesskap som passer til den enkeltes ønsker fordi 

valgmulighetene er større. Samtidig er det viktig å være klar over at det kan være en 

utfordring å bli sett og verdsatt i byene. Folk flytter ofte og prøver gjerne ut flere 

forskjellige fellesskap før de bestemmer seg for hvor de ønsker å høre til. På bygdene er 

det ikke alltid flere typer fellesskap en kan velge mellom. Enkelte steder kan det være 

mulig å reise til nabomenigheten, mens dette ikke er en praktisk mulighet andre steder.  

 

 

Videre arbeid 
1. Ungdommens kirkemøte er glad for at det nå arbeides for å styrke fokus på 18-

30 år. 

2. Ungdommens kirkemøte ønsker å gi arbeidsgruppene dokumentet UKM sak 

06/07 som innspill til arbeidet.  

3. Ungdommens kirkemøte ber Kirkerådet reise 18-30 som sak på KM 08 og at den 

sees i sammenheng med trosopplæring fra 0-18 år. 

4. Ungdommens kirkemøte ber om å få saken tilbake til behandling på UKM 08. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Med forbehold om redaksjonelle og språklige justeringer. 

 


