
Med rett til å 
(be)stemme
HVORDAN VIL DU 
AT KIRKEN SKAL VÆRE?

Synes du det er spennende å være 
med å bestemme? Har du lyst til 
å skape engasjement og debatt i 
kirken? Da er ungdomstinget et 
godt sted å begynne. Her kommer 
en kort innføring i den demok-
ratiske strukturen i Den norske 
kirke. Hvem vet, kanskje nettopp 
DU er fremtidig leder i kirken? 

Kirkens oppdrag er å forkynne evangeliet. 
Målet er at flere mennesker skal oppleve  
at troen og kirkens felleskap har betydning 
for deres liv. Et annet mål er at kirkens 
stemme skal bidra inn i samfunnet. Men 
hvordan får vi det til? Hvem bestemmer hva 
kirken skal uttale seg om, og hva kirken skal 
mene? Kan hvem som helst bidra til å forme 
kirken?

Den norske kirke er en demokratisk orga- 
nisasjon. Alle døpte er medlem i kirken,  
og alle medlemmer har rett til å bestemme. 
I 1993 satte Kirkemøtet som mål at minst 
20 prosent av representantene i de kirke-
lige rådene skal være ungdom under 30 år. 
Det er viktig for kirken at barn og unge får 
mulighet til være med på å forme kirken. 
De er kirkens fremtid, men også kirkens 
her og nå.

Har du lyst til å 
være med på dette? 
Det starter med 
ungdomstinget!
Ta kontakt med ungdomslederen, presten, kateketen eller  
menighetsrådslederen din, og fortell at du vil være med på  
ungdomstinget i ditt bispedømme.

Et lite sitat fra Bibelen – der Paulus gir Timoteus et godt råd. 
Dette gjelder også for unge i kirkens demokrati: «La ingen forakte deg 
fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og i livsførsel, 
i kjærlighet, tro og renhet.» 1.Timoteus 4,12



De siste tiårene har flere og flere unge 
engasjert seg i de kirkelige rådene. Det  
har også blitt opprettet en egen ungdoms-
struktur i kirken. Under følger en beskriv-
else av hvordan dette er organisert:

UNGDOMSDEMOKRATIETS 
OPPBYGGING
•  Hvert år arrangeres det ungdomsting i 

alle bispedømmene i Den norske kirke. 
Ungdomstinget jobber med spørsmål 
som unge er opptatt av når det gjelder 
kirke, samfunn, tro og liv. Sakene sendes 
videre til de som trenger å høre hva 
ungdomstinget mener. Alle medlemmer 
i Den norske kirke som er mellom 15 og 
30 år har mulighet til å være med på 
ungdomstinget.

•  Alle menigheter kan sende to deltakere 
til ungdomstinget. Det er menighets-
rådet som sender deltakerne og dekker 
utgiftene til dette. Ungdomsorganisa-
sjonene har også mulighet til å sende  
to deltakere hver. 

•  På ungdomstinget velges et ungdomsråd 
som består av 6-10 medlemmer. Antallet 
kan variere fra til bispedømme til bispe- 
dømme. Ungdomsrådet er ansvarlig for 
å følge opp sakene fra ungdomstinget, 
planlegge nytt ungdomsting, samt 
arbeide med andre aktuelle saker.

•  Ungdomsrådet velger hvert år to del-
takere til Ungdommens kirkemøte 
(UKM). Ungdommens kirkemøte  
er etablert som en viktig del av kirke-
demokratiet. Sakene som kommer fra 
UKM blir tatt på alvor. Her arbeides det 
også med saker hvor det er viktig at 
ungdommens stemme blir hørt. De siste 
årene har UKM jobbet med tema som 
gudstjeneste, kirkeordning, psykisk 
helse, trosopplæring, ungdomsarbeid  
og mye, mye mer.

•  Ungdommens kirkemøte sender hvert år 
fire representanter til Kirkemøtet. Disse  
har tale- og forslagsrett.

•  På Ungdommens kirkemøte velges 
medlemmer til Kirkerådets utvalg for 
ungdomsspørsmål (Ufung). Ufung er  
et utvalg som skal være med å gi råd i 
forhold til Kirkerådets arbeid med 
ungdomsfeltet. Det fungerer også som  
et slags nasjonalt ungdomsråd. De følger 
opp sakene fra UKM og har, sammen 
med Kirkerådet, ansvaret for å planlegge 
og å gjennomføre UKM. Ufung jobber 
også med andre aktuelle saker.

I figuren til høyre er ungdomsdemokratiet 
tegnet inn i de blå boksene.

KIRKEVALG OG KIRKESTRUKTUR
• Alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett i kirkelige valg fra det året de fyller femten.  
• Det er kirkevalg hvert fjerde år. Kirkevalget arrangeres samtidig med kommunevalget.
• Det er to valg: Menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg. 
• Alle medlemmer i Den norske kirke kan stille til valg til menighetsråd og bispedømmeråd fra  

det året de fyller atten.

KIRKEMØTET (KM)

BISPEDØMMERÅDET (BDR)

MENIGHETSRÅDET (MR)

KIRKERÅDET (KR)

UTVALG FOR 
UNGDOMSSPØRSMÅL

(UFUNG)

UNGDOMMENS 
KIRKEMØTE

(UKM)

UNGDOMSRÅD (UR)

UNGDOMSTING (UT)

De som sitter i bispedømmerådet blir 
automatisk medlemmer av Kirkemøtet,  
som kan kalles kirkens «storting». 
Kirkemøtet er opprettet ved lov som 
det øverste organet i Den norske kirke. 
Kirkemøtet arbeider med saker på 
vegne av hele Den norske kirke. Det 
har også ansvar for lovendringer på 
det kirkelige området, planer og pro-
grammer for den kirkelige undervisn-
ing, diakoni og kirkemusikk m.m.

Bispedømmerådet er et regionalt organ. 
Hovedoppgaven er å legge til rette for at 
menighetene i bispedømmet kan gjøre en 
god jobb. Rådet skal også arbeide for 
samarbeid mellom de enkelte menighets-
råd og andre lokale arbeidsgrupper i 
bispedømmet. Det bestemmer også 
blant annet hvilke prester som skal 
ansettes i menighetene.

Menighetsrådet bestemmer blant annet 
hvordan gudstjenesten skal være i din 
lokale kirke/menighet, hvordan barne-/
ungdomsarbeidet og trosopplæringen 
skal organiseres, og hvordan menighetens 
penger skal brukes.

Alle menigheter og kristne 
barne- og ungdomsorganisas-
joner kan sende deltakere til 
ungdomsting.

Alle ungdomsting velger  
ungdomsråd. 

UR sender deltakere 
til UKM.

UKM velger UFUNG.

UFUNG er 
rådgivende 
utvalg for KR.

Kirkemøtets medlemmer 
kan også stille til valg i 
Kirkerådet, som på en 
måte er kirkens «regjer-
ing». De har ansvar for 
å følge opp Kirkemøtets 
vedtak, forberede Kirke-
møtet og lede arbeidet 
mellom Kirkemøtets 
samlinger.

UKM sender fire  
representanter med tale- 
og forslagsrett på KM.

UR er råd-
givende utvalg 
for BDR.
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