
 
 

 
UKM 07/15 – Å dele tro blant 

ungdom 
 

Ungdommens kirkemøte 2015 (UKM2015) har tatt utgangspunkt i Den norske kirkes 

visjonsdokument ”Mer himmel på jord” – og vil i denne saken sette fokus på det misjonale 

perspektivet av dokumentet. Ungdommens kirkemøte har tidligere uttalt seg om misjon i saken 

UKM03/10 Kom – Og gå. Misjon handler om å dele evangeliet med mennesker på den måten vi kan. 

Det å dele av sin tro i en lokal sammenheng er en form for misjon, og det er denne mer hverdagslige 

formen for misjon vi ønsker å rette søkelys på gjennom denne saken.  

Å dele tro 

Mange opplever at det å dele tro kan være en utfordring, på grunn av at det å tro i stor grad ses på 

som noe privat, og dermed har mange en oppfatning av det å tro er noe for de spesielt interesserte. 

Mange unge opplever at det kan være vanskelig å invitere venner til bibelgrupper eller andre arenaer 

hvor man snakker om tro. Hvordan kan vi skape en kultur hvor det er mer naturlig å dele troen med 

andre?  

Selv om mange opplever at det kan være vanskelig å dele tro, er det likevel slik at mange unge 

begynner å tro, blant annet fordi det allerede drives mye godt ungdomsarbeid. Leir er noe mange 

ungdommer opplever som viktig og positivt i denne sammenhengen. Ungdommer sier at det er 

enklere å invitere med seg venner dit, enn på andre aktiviteter i kirkens regi. På leir ligger forholdene 

til rette for fellesskap, men rammene åpner også for noe mer. Her får ungdom ta del i trospraksiser 

som de ofte ser tilbake på som noe av det beste med opplevelsen. Dette kan være lovsangkvelder, 

samtalegrupper etter bibeltimer, andakter, nattverd eller bønnevandringer i ulike former. Mye av 

suksessfaktoren ligger i at ungdommer selv kan lede an i praksisene, og at ungdommene kan dele tro 

gjennom dette. 

Mange steder er man god til å legge til rette for disse typer aktiviteter også i det kontinuerlige 

ungdomsarbeidet. Dersom leirsuksessene dras mer direkte inn i det allerede eksisterende 

ungdomsarbeidet, mener UKM2015 at det er muligheter for at ungdom får flere arenaer for å 

utrykke sin tro og å invitere andre med til. 

Grupper hvor man kan snakke om tro 

Å fortelle om sin tro er lettere når man først har gjort det innenfor trygge rammer. Det er mange 

unge som opplever at de både mangler et språk for å snakke om tro, og en frimodighet til å gjøre det 

i de sammenhengene de er en del av. Her kan ulike former for samtalegrupper være et viktig 

hjelpemiddel. UKM2015 er opptatt av at kirken må skape slike møteplasser for samtaler om tro. På 

slike arenaer er det viktig at ledere er gode forbilder for ungdommene. Hvis lederne tør å være 

personlige med å snakke om tro og tvil, kan dette være med på å senke terskelen for å sette ord på 

egen tro. Her er det viktig å nevne at også ungdomsledere trenger opplæring og veiledning i å snakke 

om tro.  

 

 



 
 

 

Å dele tro er å invitere mennesker tett på sitt eget liv. Det er 

viktig at det i alle typer samtalegrupper1 i kirkens regi, 

bestreber seg på å skape gode kjøreregler for å snakke om 

tro. Det er viktig at man ikke kommer med kommentarer eller 

utrykker holdninger som nedvurderer andres tro. UKM2015 

er opptatt av at man skal få kunne være med i et slik samtalefellesskap selv om man kanskje ikke helt 

vet hva man tror på. I tillegg må vi ikke glemme at vi alle er underveis i troslivet. 

Tro og praksis 
Det er en utbredt oppfatning at deltakelse i kristne praksiser som regel kommer som et resultat av 

kristen tro. Altså: Fordi et menneske begynner å tro, vil vedkommende begynne å be, lese i Bibelen, 

feire nattverd osv. Men mange erfarer at dette bildet er mye mer sammensatt. Mange begynner med 

å ta del i praksiser, for å så å erfare at disse gir mening på en slik måte at det skapes en tro. Gjennom 

å først være medvirkende på gudstjeneste, være med i kor, være leder på leir eller liknende, kommer 

ungdom i kontakt med praksiser som kan være med på å skape tro.  

Lovsang, bønnevandring og det å dele nattverd er praksiser som ungdom trekker frem som spesielt 

meningsfulle for dem og mange opplever å komme til tro gjennom disse praksisene. Nattverden er 

en av kirkens eldste praksiser og en handling innstiftet av Jesus selv. Det er naturlig å tenke seg at 

nattverden kan være en slik praksis som ungdommene kan inviteres til i gjennom ungdomsarbeidet. 

Kan man f.eks ha nattverd oftere utenom gudstjenester/ungdomsmøter? Kan man tenke lovsang 

eller bønnevandring inn i nye sammenhenger? Bønnevandringer kommer i mange former, og er 

dermed noe som lett kan tilpasses lokale forhold, og som ungdommene lett kan gjøre til noe eget.  

Det er forskjellige måter å be på, og forskjellige måter å praktisere tro på. Bønnevandring og andre 

trospraksiser kan bidra på forskjellige måter til at ungdom begynner å tro, og at man begynner å 

snakke om eller reflektere rundt tro. 

UKM2015 vil løfte frem at det i både kirken og barne- og ungdomsorganisasjonene allerede finnes 

gode tiltak og ressurser man kan benytte seg av dersom man trenger inspirasjon. Det kan være 

andaktsbøker, samtaleopplegg, ledertreningskurs etc. Ressursbanken.no er et eksempel på dette. 

Ungdommens kirkemøte 2015 utfordrer: 

 Menighetene til å legge til rette for at det finnes en type forum i menighetene  for samtaler 
om tro og trosliv  

 Menigheter og ledere av ungdomsarbeid til å utfordre og veilede sine ungdomsledere til å 
være frimodige i å dele sin tro med ungdommer. 
Ungdom til å etterlyse eller starte arenaer for samtale om tro i sine sammenhenger 

 Prester til å oppsøke arrangementer der ungdom finnes og til å være tilgjengelige for å holde 
nattverd under arrangementer for ungdom 

 Ungdom til å selv invitere prester med på arrangementer  

 Ungdom til å etterspørre og/eller ta ansvar for å legge til rette for bønnevandringer, 
lovsangskvelder, nattverd eller andre typer praksiser i sine sammenhenger  

 Menighetene til å benytte seg aktivt av de ressursene som finnes på dette feltet. 

 Barne –og ungdomsorganisasjonene og Kirkerådet til å gjøre kjent de ressursene som finnes 
på dette feltet 

                                                           
1
 Det være seg regelmessige bibelgrupper, smågrupper etter en andakt, osv. 
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