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Forslag til hovedtema til UKM 2016 
 

Bakgrunn  

Denne saken er en oppfølging av sak UKM 06/10: 

Kartlegginga syner at det kan vere vanskeleg å organisere UT i bispedøma slik at dette står i ein 

naturleg samanheng med UKM, og at ei viss samkjøring av saker hadde vore ønskjeleg. UKM vil 

derfor be Ufung om å prøve følgjande modell for og gje UT høve til å handsame sakene før dei sender 

sine delegater til UKM: 

 ”På det aktuelle UKM lanserast eit tema som blir sak på det påfølgjande årets UKM. Denne saka tar 

UR attende til UR som får frie tøyler med tanke på korleis dei handsamar temaet. Handsaminga og 

vedtaket-/a blir sendt til Ufung før ferdigstilling av sakspapira til UKM. Viss mogleg ønskjer UKM at 

dette blir ein sak som skal på kyrkjemøtet. UKM bed Ufung leggje til rette for at val av tema blir ein 

prosess der det regionale leddet involverast og har medråderett.” 

Saksframlegg 

Siden dette vedtaket kom i 2010 har det blitt prøvd ut noen varianter av hvordan vi velger tema for 

neste års UKM. Utvalg for ungdomsspørsmål (Ufung) foreslår at hovedtema for 2016 tar 

utgangspunkt i det tema som vedtas på UKM 2015. Dette skal være et fokusområde i alle 

organisasjoner, ungdomsråd og ungdomsting frem til UKM 2016. Temaet vil da også være hovedtema 

for UKM 2016.  

 

Det er ikke kommet noen forslag til tema fra bispedømmer eller organisasjoner for UKM 2016.  

Ufung har drøftet saken og foreslår følgende saker til diskusjon: 

- Den verdensvide kirke (Økumenikk) 

o I 2016 har Kirkenes verdensråd (KV) sentralstyresamling i Trondheim. Mellomkirkelig 

råd arbeider med tematikk rundt ungdom og økumenisk arbeid. Det kan være 

spennende å arbeide med noen av de sakene KV skal ha oppe på sitt møte. 

- Nåde 

o UKM kan forberede seg til jubileet i 2017, da er det 500 år siden Martin Luthers 95 teser 

på slottskirken i Wittenberg, og hvor reformasjonen fulgte i dette kjølvannet. Det 
lutherske verdensforbund (LVF) har "nåde" som overskrift over markeringen: 

 Frelsen - ikke for salg 
 Mennesket - ikke for salg 
 Skaperverket - ikke for salg 
  

Ufungs tanker om de forskjellige temaene legges frem på UKM.  

 

Til neste år: Ungdomsrådene og organisasjonene bes om å sende inn sine forslag på hovedtema for 

2017 innen 20.juni 2016 slik at det kan innarbeides for behandling på UKM 2016.  

 

 

 


