
Fra observatør til deltaker

Hilsen fra Jenny Skumsnes Moe under Kirkemøtets jubileumsmarkering 
10. november 2008

Ærede Hans Majestet Kongen, Statsråd, dirigentskap, kirkemøtedelegater, ærede 
representanter fra Ungdommens kirkemøte,

Jeg står her meget beæret over å få gratulere Kirkemøtet 25 år. Nå refererer nok ikke 25 år 
til gjennomsnittsalderen på oss KM-delegater, men med sine historiske 25 år er det et ungt 
organ jeg overbringer min hilsen til, om ungdom fra observatør til deltaker.

Jeg starter med det selvsagte: For å bli observatør må det være noe å observere. For å bli 
deltaker må en observere at det er en del en vil ta tak i. 

Det første skrittet for å få unge til å bli deltakere i ligger altså i å vise at denne kirkelige 
strukturen i det hele tatt eksisterer. Det andre skrittet er da å vise delene å ta tak i på en god 
nok måte, ikke være redd for å spørre om vil du prøveholde litt på denne delen her, 
kanskje?

I 1993 fikk Kirkemøtet selskap av en struktur som skapte et rom der prosessen fra 
observatør til deltaker kunne skje, nemlig Ungdommens kirkemøte. Fra 2002 har det blitt 
arrangert hvert år og i dag er UKM en viktig leverandør til det kirkelige demokratiet. UKM 
likner KM, men bruker litt færre ord, og har litt mer innhold. Veien fra observatør til 
deltaker for mange av de unge som er her i dag, har gått gjennom nettopp UKM, 
ungdomsråd og ungdomsting. 

Jeg gratulerte med fylte 25 år, men det er en meningsløs gratulasjon. Å bli 25 år, det er bare 
snakk om å holde ut lenge nok. Hva en fyller de 25 årene med, det er det viktig å gratulere. 
Så jeg vil gratulere KM med med satsninga på ungdomsstrukturen som har vært gjort fra 
starten av 90-tallet, og som det fortsatt står i.

Frontinga av 20 % ungdomsrepresentasjon inn i alle råd og utvalg har og spilt en stor rolle. 
Og ved valget 09 må det samarbeides lokalt for å få nok unge på valglista slik at det er 
sannsynlig at dette nås. Den nye gode målsetningen om stemmerett etter religiøs 
myndighetsalder 15 år, må og følges av en innsats for å få unge til å bruke stemmen sin, for 
slik styrke unges tilhørighet til menigheten. 

Et annet viktig skritt er formalisering av ungdomsstrukturen, spesielt må det samiske 
ungdomsrådet fungere igjen. Vi må legge grunnlaget for gode rutiner, slik at deltakelsen fra 
menighetene til ungdomsting blir bra, slik at innholdet blir bedre og bedre og det oppleves 
meningsfylt å være deltaker.



Å oppleve vår deltakelse som meningsfull er veldig viktig. for oss her. Og det hviler et 
spesielt ansvar på oss unge som allerede er deltakere i den kirkelige strukturen. For å tenke 
etter og arbeide fram det som gjør opplevelsen av å være deltaker her bra. Rett og slett. Å 
oppleve å bli løftet opp som ung i kirken er bra, men vi er nødt til å ta skrittet videre. Vi 
unge må komme oss ned fra pidestallen, komme ned og finne en åpning i ringen og at vi 
kan bli med i den. På samme plan. Unge medmennesker: Vi flakker mye rundt, men vi må 
og styrke hverandre på å alltid ha lokalmenighetene i tankene. Det er for kirkelivet at 
Kirkemøtet eksisterer. 

Jeg har latt det være underforstått hele veien at det er en bra at ungdom blir deltakere. Men 
jeg vil avslutningsvis si noe om hva jeg tror vi unge kan bidra med,
Utålmodighet. Søken etter det som er genuint og ekte. Kraft og vilje. Sensitivitet – evnen til 
å reagere. Og ikke minst: en fortsettelse. 

Kirkeledere, et nytt år skal fylles, og jeg håper vi kan jobbe sammen for å få med en god 
porsjon ung reell deltakelse. 

Jeg ber om Guds velsignelse over et godt intergenerasjonelt samarbeid, og ønsker oss alle 
lykke til som deltakere på årets Kirkemøte.


