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Protokoll fra møte i Utvalg for ungdomsspørsmål (Ufung) 16.-
17.november 2017 

Ufung: Silje Håve Smørvik (SIL), May Jønsson (MAY), Einar Østerhagen (EØS), Olav Brennsæter (OLA), 

Jens Bjelland Grønvold (JEG), Nora Antonsen (NOA), Oda Mortensen (ODA) 

Kun torsdag: Anja Kile Holterman (AKH) 

Forfall torsdag: Anne-Lise Brenna Ording (ALO), Jørgen Johnsen (JØJ) 

Sekretariatet: Paul Erik Wirgenes (PEW), Randi Langkaas (RLA) sekretær. 

 

Sted: Kirken hus, møterom:  Nidaros Tid:  09.30-16.00 (torsdag) 09.00-16.00 (fredag).  

 

Saksliste: 
TORSDAG 

Sak 41/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Saksordfører: AKH 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent 

 

Sak 42/17 Orienteringer     Saksordfører:  AKH 

Plattform for samarbeid       RLA 
Arbeid med barnerettigheter       RLA 
Ungdatakonferansen        RLA 
Nytt fra Kirkerådet        PEW 
 
Sak 43/17 Evaluering UKM    Saksordfører: AKH 
Gjennomgang av program, sakslista, miljø, lokalisering, komitearbeid og annet praktisk 
rundt arrangementet. OLA la frem evalueringen fra deltakerne.  
 
Ufung er fornøyde med arrangementet. Det er likevel noen ting vi må jobbe videre med for 
å forbedre. Alle innspillene ligger i samtalereferatet. 
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Sak 44/17 UKM protokollen - oppfølgingssaker   Saksordfører: AKH 
Gjennomgang av protokollen og drøfting av hovedtrekk på oppfølging. Sekretærene deltok 
på gjennomgangen av sin sak. Diskusjon om fremdrift, innhold, videresending m.m.   
Sakene ligger på kirken.no/ukm. 
 
04/17 Kultur       Saksordfører: MAY 

Eget avsnitt i Kirkemøtesaken om Kultur om UKM Vedtaket.  

Konkrete utfordringer som man kan ta tak i  (UR tilbakemelding) 

- Spørreundersøkelse – KR og Ufung bør jobbe tett sammen om dette (medbestemmelse, 

medvirkning. Questback som sendes ut via facebook? To skjema – ett til menighet og ett til 

ungdommer/unge voksne  

- Samisk på gudstjeneste. Utfordre samisk KR om tilgjengeliggjøring av ressursene. Med en 

kort introduksjon om hvorfor, hva og hvordan. 

- Ressurshefte – sende utfordringene til Kulturrådgiverne? 

 

05/17 Sykt rik       Saksordfører: AKH 

Saken «Ansvarlig forvalter – kirkens syn på økonomi og etikk» er nå levert til KR – forberedelser til 

Kirkemøtet. Noen av vedtakene fra UKM er lagt inn i saken. 

Tilbakemelding fra UR: Gode utfordringen som lar seg jobbe med – konkrete og logisk 

Viktig at Ufung vet hvor de vil at saken skal gå.  

Godt verktøy til Kirkemøtedebatten. 

 

Utfordringene: 

Mest relevant for Ufung å diskutere nasjonalt/KR er til oss selv også 

- Kirkens handling og ledelse  

o Følge opp med å gjøre «alle med» kjent og innarbeidet i Dnk 

o Deltakerfond 

o Høy terskel for å si at man har dårlig råd 

- Legge til rette for kompensasjon for deltakelse på demokratisk jobbing for 

kirken/demokratiet 

- Flere av utfordringene jobbes det mye med og ivaretas (klima, bærekraftsmål) 

- Gjøre kjent det som finnes 

- Holdningsendring på festdagene – ressurs til menighetene om hvordan man snakker om 

konfirmasjon/dåp/bryllup og kostnader 

- Tilgjengeliggjøre støtteordninger – nav/deltakerfond o.l. 

- Sende til menigheter, FR,  bispedømmer og organisasjonene + til politiske myndigheter. 

 

06/17 Dialog i praksis      Saksordfører: NOA 

- Bruke eksisterende opplegg for religionsdialog – utfordre UR til å ta dette videre. 

- Dialogarrangement ala Nåde er – sende ut en tydelig bestilling til 

ungdomsrådene/organisasjonene – må lage en ressurs som tydeliggjør hvordan man kan 

gjøre det.  

- Å sette sammen de to sakene (16 og 17) – forberede til presentasjonen på Kirkemøtet 

- Dialog på lokalplan – informasjon er nøkkel – ungdomsting og konfirmasjonsundervisning 

konkret.  
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07/17 Ungdomsdemokratiet     Saksordfører: SIL 

- Spennende å jobbe på ny måte 

- Ble veldig mye ekstra som ble med i diskusjonen – som kan brukes ved nye saker. 

- Viktig at de som skal på kirkemøtet kan representere UKM og har god kunnskap om dette. 

Viktig at de er lojale til vedtaket. Ha med stemmegivingen og legge en slagplan. 

- Utfordrende for delegatene om representasjon og Kirkerådets sammensetning (viktig å 

huske på debatten på UKM, det var noen knappe avstemminger på noen av vedtakene.) 

- Viktig å finne de gode punktene, 20 % inn i KR – viktig å beholde intensjonen – kanskje fjerne 

noen andre regler for å få inn dette? 

 

08/17 Tro under press      Saksordfører: OLA 

- Kunne vært to saker  

- Språk viktig – man legger forskjellige ting i trospress 

- Mange utfordringer til Kirkerådet og Kirkemøtet – hva kan vi ta tak i – hva må vi la ligge? 

Mange av disse punktene gjøres allerede – hvordan synliggjøre dette på UKM.  

- Sortere, synliggjøre – hvordan følger vi opp resten? 

- Alt som Kirkerådet utfordres til kan man også sende videre til organisasjonene 

- Sak om mobbing av unge som tror til Kirkemøtet – samarbeid med organisasjoner, Norges 

kristne råd, STL.  

 

09/17 Hovedsak UKM 2018     Saksordfører: AKH 

Måten å gjøre det på (tre alternativ og behandling) 

- Debatten handlet mye om hva vil vi behandle på UKM – ikke så mye hvordan/hvorfor vi skal 

forberede dette. Må tydeliggjøres enda mer at dette også skal forberedes i forkant ute i 

bispedømmene og organisasjonene. Sende ut brev med forslag til behandling og frist for å 

levere. 

- Bra å legge ut alternativ på forhånd – da fikk man drøftet det på UR møtet.  

- Spennende debatt – gode argumenter for de forskjellige synene. 

 

10/17 Resolusjon – Kirken som pådriver   Saksordfører: ODA 

Oppfordrer til å bruke kampanjen på ulikhet.no.  

- koblet til sykt rik saken. – og koblet inn mot økonomisaken på Kirkemøtet. Noen bibeltekster 

som handler om den tematikken. Kirkespråk på økonomiske spørsmål.  

- Oppfordre til at alle om å skrive under på UT 

- Oppfordre menigheter til å bruke ressurser i kampanjen til trosopplæring 

- De som eier kampanjen kan bruke at UKM støtter kamapanjen 

- Hvem sender vi resolusjonen til? Dele på facebook. 

- Nyhetssak? 

 

FREDAG 

Sak 45/17 Konstituering       Saksordfører: RLA/SIL 
Silje Håve Smørvik (SIL) oppnevnes som leder av Ufung.    
 
Informasjon om status oppnevninger for 2017-2019 
Gjennomgang av Ufungs statutter, oppgaver og årshjul o.l.   

Samtale om forventinger, både til perioden og til å sitte i UFUNG 
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Valg av nestleder   
- May Jønsson ble valgt til nestleder       

 

Sak 46/17 Møteplan 2018      Saksordfører: SIL 
Møter i 2018 
2.februar 
27. april 
14 og 15. juni 
21 (evt også 22.) august  
28.09-02.10 UKM 
15.-16.november 
Alle møter på Kirkens hus, møterom Nidaros 
 
Sak 47/17 
KM-delegat fra Ufung      Saksordfører: NOA 
Tre delegater er valgt fra UKM, en skal velges fra Ufung. Hvem kan tenke seg å være med på 
Kirkemøtet 10.- 17 (evt.16).april 2018 (inkludert forberedelsesdag). 
 
Valgt: Silje Haave Smørvik 
Vara 1: Olav Brennsæter 
Vara 2: May Jønsson 
 

Sak 48/17 Neste års UKM      Saksordfører: SIL 

Blir i Stavanger bispedømme. Forhandlinger om sted pågår. 

 

Samtale om program, tema o.l ut fra evalueringene. 

- Innspill på bibeltimeholdere og annet til planleggingsfasen., innspillene står i 

samtalereferatet og tas med i videre planlegging. 

 

Sak 49/17 Fokussak til UKM 2018. Ung i kirken. Etter konfirmasjonen, hva nå? 

Kjersti Kolbjørnsrud var med og diskuterte hva slags muligheter som ligger i saken. 

Fokus på hvordan vi kan motivere UR og org til å jobbe med saken på best mulig måte. 

 

Sende ut til Ufung: KR sak Kirke 18-30 i 2016 + statusrapport Trosopplæring fra 2017 

 
Vedtak: 

Utforme brev til UR/org med forklaring på prosess og forslag til hvordan man kan gjøre det 

på UT. Sende ut til Ufung i løpet av desember for tilbakemelding.  

Oppfølging underveis. Ufung kan være kontaktpersoner for lederne i UR. Sette inn 

kontaktperson i Ufung i brevet – evt også besøke «sine» ungdomsting 
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Sak 50/17 Tanker om saker UKM 2018 

Kirkemøtesaker 2019 

Hovedgudstjenesten  

- høringsdokument vår 2018 som Ufung bør svare på. 

- Viktig at UKM sier noe om fleksibilitet og mulighet til å prege gudstjenestelivet 

 

Plan for diakoni (revidert retningsgivende plan) (KM 19/20) 

- Høring i 2018 (vår eller høst) Ufung bør svare 

- Hvis ikke på høring – UKM kan være offensive og komme med innspill før den 

kommer på høring 

 

Kirkeordning (konsekvenser og regelverk for kirkeordning 2020) 

- Høring vår 2018 – KM 2019 

- Å bruke KR saken – behandle annerledes enn vanlig sak 

- Eventuelt arbeide med underordnet regelverk (evt vente til 2019) 

- Randi hører med Andreas  

 

Økonomi saker 

- Fordelingsnøkler (mellom bispedømmene) 

- Hvordan budsjettutvikling slår ut for barn og unge 

- Få fram rasjonale om menighetenes pengebruk på ungdom – bruker ansatte mindre 

tid på ungdom – vil UKM si noe om prioriteringer og pengebruk 

- Kan kobles inn mot rekrutteringsutfordringen 

 

Trosopplæring (19 eller 20) 

- Status og Veivalg  

- Her kan Fokussaken være et innspill og eventuelt andre saker 

 

Klimasak  

- Skjer mye på feltet, tematikk ikke bestemt 

 

Ut fra evalueringen torsdag 

Fra kultursaken: 

- Spørreundersøkelse –medbestemmelse, medvirkning) (ungdata, ipsos mmi) 

(barnerettigheter) 

- Samisk på gudstjeneste (gtj) 

- Ungdomsgudstjeneste – hviordan gjør man det? (gtj) 

 

Fra dialogsaken: 

- Orientering om etterarbeid fra UR og org på UKM 2018 

 

Fra ungdomsdemokratisaken 

- Underordnet regelverk – kanskje inn mot 2019 

- Notatet et utgangspunkt for veien videre 
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Fra Tro under press 

- Noen tema kan være relevante inn mot trosopplæringssak 

o Forfulgte kristne 

o Forsvare kristen tro 

o Flere referanser til saker som er på bordet 

o Vi må se videre på dokumentet – sammenfatte vedtakene og se på hvordan vi kan 

se på en sak som har mulighet til å bli en kirkemøtesak (2019) 

 

Fra sykt rik 

- Hvis klimasak – flere elementer som kan knyttes til dette 

- Perspektivmelding som hovedfokus hadde vært topp 

- Sak om barnefattigdom (inkluderende fellesskap, alle med) 

- FN-bærekraftsmål 

- Innspill til diakonisaken 

-  

Fra resolusjonen 

- Barnefattigdom, skatt, rettferdighet, økonomisaken 

- Kirken som pådriver og tar et standpunkt 

- Trekke inn i fokussaken 

 

Flere innspill 

Frykt ikke - kirkas møte med en verden i endring 

- Mer utadvent sak? 

- Haster ikke i forhold til kirkemøte – men Haster pga av situasjonen nå 

- Valget – der kristne verdier brukes heftig –  hvem eier de kristne verdiene? 

- Hvordan bruke de kristne veridene i møte med det som er «farlig og skummelt»…  

- Ikke en innvandringskritisk diskusjon 

 

Seksualitet og grenser og overgrep 

- #meetoo kampanjen  - tematikken knyttet til overgrep, bobler rundt oss nå. Kampanjen har 

potensiale til å endre ting i samfunnet nå. Også Thursdays in black/rød knapp/#meat14 

- Har blitt jobbet med dette lenge – bredt også organisasjonene 

- Arbeid i LWF – perspektivet er spennende – men kan være at det blir for stor distanse 

- Hvordan kan vi gjøre dette overordnet? Hvilket perspektiv? 

o Åpenhetskultur 

o Menneskesyn – kvinnesyn 

o Menn som utsettes for overgrep 

- Hvem kan skrive? Fra ressurssenteret, blå kors, kirkens nødhjelp, høre med kjønn og 

likestillingsgruppa,  

- Mange ressurser på dette i ressursbanken 

 

Innspill fra BUT seksjonen: 

Barnerettigheter- satsningsområde i 2018 (se eget notat vedlagt referatet) 

- Fokus på barn og unges medvirkning i kirken, kan være med å styrke barn og unges 

stilling  
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- Henger sammen med religionspedagogikken – barna som subjekt og fullverdige 

medlemmer (læring som kunnskaping) 

- Spennende med rettighetsspråk 

- Kan også kobles inn mot trosopplæringssak til KM (status og veivalg) evt også 

gudstjenestesaken 

 

Saker Ufung ønsker å jobbe videre med til UKM: 

- Konfirmert – hva nå (innspill til Trosopplæringssak på KM ) 

- Hovedgudstjenesten (innspill til trosopplæring) 

- #meetoo, seksualitet, overgrep og grenser (inn mot diakoniplan, trosopplæring) 

- Frykt ikke (kan vinkles inn mot plan for diakoni, trosopplæring) 

I alle sakene – på hvilken måte kan man komme inn med konkrete innspill til de forskjellige 

planene? 

 

Be om problemnotat til de to siste sakene for å kunne gjøre et valg. 

- Økonomi (perspektivmelding – fordelingsnøkler, stillinger, fokus på ungdomsarbeid) skal det 

bakes inn i alle saker om økonomiske konsekvenser??  

- Barnerettigheter (inn mot trosopplæring, hovedgustjenesten og diakoniplan) – og ta inn 

perspektivet om barnefattigdom – eventuelt bakt inn rettighetsspørsmål i alle sakene 

 

Sak 51/17 Eventuelt 

 

 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Randi Langkaas  
rådgiver  
  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
  
  
 
 
 
                                           
 
 
Mottakere: 
Click here to enter text., Click here to enter 
text.  

Click here to enter 
text. 

Click here to enter 
text. 
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