DEN NORSKE KIRKE
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

Dato:

06.12.2018

Vår ref:

17/00878-38

Deres ref:

Protokoll fra møte 15.-16. november 2018 i Utvalg for
ungdomsspørsmål (UFUNG)
Ufung:

Silje Håve Smørvik (SHS), Einar Østerhagen (EØS), Olav Brennsæter (OBR),
Nora Antonsen (NAN), Therese Egebakken (TEG), Fredrik Røste (FRØ)
Kun torsdag: May Bente Anita Jønsson (MBJ)
Forfall:
Oda Mortensen (OMO), Kirsten Aase Finch (KAF)
Sekretariatet: Kjersti Kolbjørnsrud (KKO), Jens Bjelland Grønvold (JBG) (sekretær)
Sted:
Kirkens Hus, møterom Nidaros
Tid:
09.30-16.00 (torsdag) og 09.00-16.00 (fredag)
Åpning:
Torsdag: Fredrik Røste. Fredag i kapellet på Kirkens hus kl 08:45

Saksliste
TORSDAG 15. NOVEMBER

Sak 35/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden Saksordfører: SHS
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 36/18 Orienteringer





Saksordfører: SHS

Ny konfirmantkampanje
Unge voksne-nettverk etablert.
Video om ungdomsdemokratiet i 2019
Leder orienterte om Kirkerådsmøtet hun skal på i desember.

Sak 37/18 Evaluering UKM

(JBG)
(JBG)
(JBG)
(SHS)

Saksordfører: SHS

Gjennomgang av program, sakslista, miljø, lokalisering, komitearbeid, mediedekning og
annet praktisk rundt arrangementet.
Dirigent Petter Rønneberg gjestet oss under denne saken. UFUNG hadde en lang diskusjon
og fant både læringspunkter og ting vi var godt fornøyde med.
Postadresse:
Postboks 799 Sentrum
0106 OSLO

E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web:
Org.nr.:818 066 872

Telefon: +47 23081200
Telefaks:

Saksbehandler
Jens Bjelland Grønvold
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UFUNG er mest fornøyd med følgende:
- Tidsplanen og programmet for møtet
- At hotellet hadde et godt lokale for de sosiale samlingene
- Vi hadde et veldig godt miljø og småbord i restauranten bidro til dette
- At både UKM og biskopen var mye involvert i gudstjenesten søndag
- Utflukten på mandag – at det ble anledning til en tur i frisk luft
- Dekningen på sosiale medier under UKM; at kommunikasjonsavdelingen fra
Kirkerådet hadde en medarbeider tilstede
- Oppfølgingen som saken om seksualundervisning fikk i media
UFUNG vil noterer seg følgende som kunne vært bedre:
- Maten. Lite variasjon og nesten ingen alternativer for vegetarianere og veganere.
- At det ikke var kommunisert at UKM 2018 Stavanger betydde Stavanger
bispedømme og ikke byen. Dermed var det flere som hadde forventninger om å
oppleve byen på en annen måte enn det ble anledning til.
- Det bør gis et minikurs i etikette før vi begynner, slik at alle forstår
alvorlighetsgraden i å stemme mot et dokument i sin helhet.
- Det burde vært avholdt et møte på forhånd med sekretærer og komiteledere
sammen.

Sak 38/18 UKMs protokoll - oppfølgingssaker

Saksordfører: SHS

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.
04/18 Kirkens ansvar for barns rettigheter
Saksordfører: MJØ
 Vedtaksdokumentet er oversatt til engelsk og sendt til Kirkenes Verdensråd. Fikk
positiv respons derfra. Også Samisk kirkeråd vil bruke oversettelsen i sine kretser.
 Det er planlagt en konferanse 8. januar om kirkens ansvar for barns rettigheter. SHS
skal være programleder der. Dette følger opp punktet om å bidra til
kunnskapsheving i kirken.
 Med tanke på voksne, frivillige og ansatte, lager Kirkerådet en ressurs som kommer i
kirkens ressursbank på nettet.
05/18 Seksualundervisning i kyrkja
Saksordfører: FRØ
 Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har fått kr 180 000 til å utvikle
et trosopplæringsmateriell som har konkrete øvelser til bruk i undervisning om
grenser og seksualitet i trosopplæringen.
 SBU møtes to ganger i året. Jens vil følge opp at de blir utfordret til å se i fellesskap
på sine undervisningsopplegg om seksualitet. Kanskje kan Kirkerådet samordne det
organisasjonene har i Ressursbanken?
 Det er ønskelig med en kartlegging av hvordan det undervises om seksualitet på de
kirkelig rettede utdanningsinstitusjonene.
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06/18 Konfirmert, hva nå? Ung i kirken 15-30 år
Saksordfører: SHS
 Vedtaksdokumentet er rettet mot menigheter og organisasjoner primært.
 Hovedordene i vedtaksdokumentet er substans og dype relasjoner. I saksarbeidet
snakket komiteen blant annet om Ventil Oslo, sjelesorgtilbud for unge voksne i Oslo,
som et eksempel på hva man ønsker mer av.
 Det er ønskelig at når dette saksdokumentet sendes ut til menighetene i Den norske
kirke, følger det med et intervju som kan utdype hva det er man ønsker.
07/18 Hovedgudstjenesten
Saksordfører: OBR
 Utfordringspunktene i vedtaksdokumentet er en liste til menighetene og til
Kirkemøtet. Punktene til Kirkemøtet bør i seg selv være greie for Kirkemøtet å ta tak
i.
 Kirkerådet vil jobbe med alternative ordninger for gudstjenesten, slik vedtaket ber
om.
 Delegasjonen til Kirkemøtet bør ønske å ha en plass i komiteen som skal jobbe med
Hovedgudstjenesten, ettersom dette er en sak der vi har mange oppfølgingspunkter
henvendt dit.
 En oppfølging av denne saken vil kanskje være å arbeide med konfirmasjonstidas
gudstjenester som skal opp på KM 2020.
08/18 Frykt ikke? Kirkens møte med fremmedfrykt
Saksordfører: NAN
 Oppfølgingspunktene er henvendt til menigheter, til Kirkemøtet, til regjering og
Stortinget og barne- og ungdomsorganisasjoner.
 Oppfølgingspunktet til barne- og ungdomsorganisasjonene vil sendes til SBU.
 I Mellomkirkelig råd blir dokumentet fulgt opp, nærmest med et møte med
samarbeidende parter i desember.
 I vår holdt Kirkerådet en konferanse Frykt og fellesskap, om menighetenes møter
med flyktninger. Neste år skal denne muligens følges opp regionalt. Kan denne saken
klinge sammen med det?
9/18 Tema for fokussak
Saksordfører: SHS
 Dette begynner å få en bra form. Saksfremlegget var greit og debatten går på å
framsnakke det forslaget man helst vil ha.
 Denne saken kunne blitt tatt tidligere i møtet, fordi det er en sak som er lettere å ta
ordet på. Kanskje presenteres fredag og tas fredag før plenumsbehandling av saker?
Men saken bør nok ikke vedtas før man vet hva man har vedtatt i de andre sakene.
Resolusjonene
10.1/18
Støtte til Operasjon dagsverk
 OD har nå vært, men vi diskuterte prosessen fram mot resolusjonen.
 Teksten var ikke klar da sakspapirer ble sendt ut. Dermed ble delegatene klar over
innholdet i resolusjonen klar sent. Da teksten endelig forelå, var det noen
presiseringer som måtte til.
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Hvem har ansvaret for å ta inn endringer i resolusjoner? Det var lite tid i
saksbehandlingen, og det var noe som ikke fungerte i ordskiftet på grunn av dette.
Burde man kreve at resolusjoner leveres på i god tid før UKM?

10.2/18
Samiske barn og ungdoms rett til eget språk, identitet og kultur
 Det ble spurt om saken kunne tas inn i saken om barns rettigheter, men det ble
nedstemt av den sakens komite. Dermed ble det en egen resolusjon.
 Resolusjonen har tydelige oppfordringspunkt på og krav på siste side. Disse bør
sendes til rette vedkomne, som punktene henvendes til.
 Språkføringen, med fokus på krav, er noe man diskuterte med representanter fra
Sung. Hvordan skal UKMs språkføring være?

FREDAG 16. NOVEMBER

Sak 39/18 Konstituering

Saksordfører: SHS

Valg av nestleder:
 Olav Brennsæter ble valgt til nestleder av UFUNG
Nestleder skal være vara for Silje i Kirkerådet og Kirkemøtet dersom Silje ikke kan stille.
Vi gikk gjennom de nye statuttene, som vi fant i sakspapiret til KRs møte i Sigtuna i juni.
Disse er ennå ikke vedtatt av direktøren, noe som bør skje snarlig.

Sak 40/18 Møteplan 2019

Saksordfører: SHS

UFUNG fastsetter følgende møtedatoer for 2019. JBG kontakter Samisk kirkeråd for å
koordinere fellesmøtet. Dette kan flyttes om nødvendig for SUNG.
Fredag 1. februar (kl 09:30-16:30)
Fredag 26. april (kl 09:30-16:00) Fellesmøte med SUNG – bekreftes senere
Torsdag- fredag 4.-5. juni (kl 09:30-17:00 og kl 09:00-13:00)
Torsdag 22.-23. august (kl 09:30-17:00)
UKM 4.-8. oktober.
Torsdag-fredag 14.-15. november (kl 09:30-16:00 og kl 09:00-16:00)

Sak 41/18 Medlem i valgkomiteen UKM 2019 fra Ufung Saksordfører: SHS
Valgt til valgkomiteen til Ungdommens kirkemøte 2019:
 Therese Egebakken

Sak 42/18 Neste års UKM

Saksordfører: SHS

UKM2019 blir i Borg bispedømme. UFUNG samtalte om lokasjon, program, tema,
tidsramme, saksarbeidet og sosialt opplegg. Hovedpunkter i samtalen var:



UFUNG er i utgangspunktet mest positive til Hurdalsjøen som lokasjon.
Datoer blir 4.-8. oktober 2019, fredag-tirsdag. Kirkerådslederen er opptatt
fredag 4. oktober. Jens kontakter henne og forteller at vi gjerne vil ha henne
på besøk når hun kan.
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UFUNG er fornøyde med årets program og vi ikke ønsker store endringer i
programmet.
Vi ser at vi trenger å gjøre noen tiltak for at de som jobber som sekretærer
ikke må jobbe så mye overtid som de måtte i år. Dette kan føre til at vi vil be
om kortere eller annerledes utformet saksdokumenter i framtida.
Kan vi ha en Helt Ærlig-samtale lørdag kveld?
Kan vi invitere ungdomsrådet i Borg til å komme å ha en kveld?

Sak 43/18 Fokussak til UKM 2019: Rekruttering

Saksordfører: SHS

Monika Halsør Skaalerud fra rekrutteringsprosjektet besøkte møtet og diskuterte
potensialet i saken. Fokus var på hvordan vi kan engasjere ungdomsråd og ungdomsting til å
jobbe med saken. Fullstendig referat ligger i samtalereferatet.
JBG forfatter et forslag til brev til ungdomsrådene som sendes ut til Ufung.

Sak 44/18 Tanker om saker UKM 2019

Saksordfører: SHS

Ufung diskuterte saker som kunne være spennende å løfte på UKM 2019, men vedtok å ikke
lande dette ennå. Til slutt satt man igjen med følgende liste, som vi jobber videre med fram
til januarmøtet:
 Rekruttering
 Misjon
 Konfirmasjonstidas gudstjenester
 Kirke på nett
 Diakoni og frivillighet
 Klima
JBG sørger for at det skrives en halvside om hver sak til saksfremlegg til neste Ufung-møte.

Sak 45/18 Høringssvar, Kirkeordning for Den norske kirke
Saksordfører: NAN
Andreas Henriksen Aarflot besøkte møtet. Ufung diskuterte mulige innspill i høringen.
SHS og NAN jobber videre og et utkast sendes ut til Ufung snarlig. JBG sender inn endelig
svar fra Ufung innen fristen 15. desember.

Sak 46/18 Eventuelt


Sosiale medier-konto for Ufung, for å synliggjøre arbeidet
Det ble løftet et ønske om å drøfte en sosiale medier-konto for Ufung, inspirert av
Stavanger bispedømmes ungdomsråd sin satsing på Instagram.
Dette må i så fall avklares med kommunikasjonsavdelingen i Kirkerådet. Vi ønsker å
få noen fra kommunikasjonsavdelingen til å komme å møte oss 1. februar. JBG
formidler dette.
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Med vennlig hilsen

Jens Bjelland Grønvold
Rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg:
17_00878-38 Protokoll fra møte 15.-16 539619_1_0.docx

Mottakere:
Click here to enter text., Click here to enter
text.

Click here to enter
text.

Click here to enter
text.

