
 
  

UKM 09/17 

Forslag til fokussak til UKM 2018 

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 UT 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 
Utvalg for ungdomsspørsmål (Ufung) foreslår at det velges tema for en fokussak for 2018 som tar 

utgangspunkt i vedtak på UKM 2017. Dette skal være et fokusområde i alle organisasjoner, ungdomsråd og 

ungdomsting frem til UKM 2018.  

 

Ufung velger å foreslå tre forskjellige tema som det stemmes over. I utgangspunktet har Ufung valgt tema 

som utvalget er opptatt av, og vil presisere at kanskje flere av temaene vil bli til saker på UKM 2018 eller 

andre UKM fremover. Temaet/saken som vinner flertallet blir fokussak og behandles på den måten det ble 

foreslått i UKM 06/10. 

Følgende tema til avstemming foreslås av Ufung: 

 

Ungdomsdemokrati  
I årene som kommer vil ungdomsdemokrati stå høyt på agendaen i Den norske kirke. Det er kirkevalg i 2019, 

hvor nye bispedømme- og menighetsråd skal velges, og økt ungdomsandel i de valgte rådene er ønskelig. 

Samtidig er det på tide å starte arbeidet med et underordnet regelverk for ungdomsdemokratiet i kirken, i 

lys av saken om regelfesting av dette. Hvordan skal det lokale og regionale ungdomsdemokratiet se ut i 

framtiden?   

 

Mulig vinkling på arbeidet frem mot 2018 kan være: 

 Innspill til underordnet regelverk for ungdomsråd og ungdomsting  

 Organisasjonenes plass i ungdomsdemokratiet 

 Hvordan øke andelen ungdom i menighetsråd og bispedømmeråd, og er det spesielle hensyn å ta for 

å sikre dette ved bruk av flere lister ved kirkevalget?  

 Hvordan kan man sikre ung deltakelse ved kirkevalg? 

 

 



 
  

Ung i kirken – konfirmert hva nå? 

Trosopplæring og Kirke 18-30 er to av satsningsområdene i Den norske kirke. Saken vil gi et innblikk i status 

for trosopplæringsreformen og arbeidet etter konfirmasjonstiden, samt Kirke 18-30. UKM har tidligere uttalt 

seg om begge disse sakene – og det er nå tid for å se på hva menigheter og organisasjoner hvordan 

utviklingen har vært. Og UKM utfordres til å peke på veier videre. 

 
Trosopplæring: Aldersgruppen 17/18 år har færrest trosopplæringstiltak med henholdsvis 168/147 
registrerte tiltak og kun 530/596 registrerte deltakere for hele landet. Dette viser at veldig få menigheter har 
etablert tilbud som de anser som breddetiltak for aldergruppen 17-18 år. Samtidig ser vi andre tall som 
illustrerer at mange menigheter har et mer omfattende tilbud til barn og ungdom enn antall tiltak i 
trosopplæringsplanene gir inntrykk av.  
 
Kirke 18-30: Kirkemøtesaken «Kyrkje 18 – 30» i 2013 har ført til at det har blitt skapt oppmerksomhet og 
ringvirkninger i mange miljøer om å være livsnær, relevant og tilgjengelig kirke med unge voksne. 
På bakgrunn av en undersøkelse som er gjort av Kirkerådet i 2015, ser det ut som at det er vanskelig for 
menighetene å prioritere at det legges til rette for unge voksne i aldergruppen 18-30 år.  
 

Mulig vinkling på arbeidet frem til UKM 2018 kan være: 

 Hva skjer i vårt bispedømme/vår organisasjon av satsning på aldersgruppen 15-18 i trosopplæringen 

og med unge voksne? 

 Hvordan kan ungdomsråd og organisasjoner være pådrivere til å styrke arbeidet med ungdom og 

unge voksne i menighet og organsiasjon? 

 

Frykt ikke? Kirkas møte med en verden i endring 

Verden er i rask endring. Kriger, klimaendringer, forfølgelse og fattigdom sender flere folk på flukt enn noen 

gang før. Flesteparten av flyktningene er på flukt i eget land, men noen legger ut på en farefull ferd mot 

Europa. Norge har tatt imot færre flyktninger enn mange av våre europeiske naboland, selv om vi er ett av 

de rikeste landene. Fremmedfrykt er utbredt, og mange er redde for at økt innvandring fra muslimske land 

vil lede til økt terror og vil true «kristne verdier».  

 

Hvordan møter kirka en verden i endring? Kan vi stikke hodet i sanden og håpe at alt blir som før, eller kan 

kirka være en drivkraft som hjelper samfunnet å finne gode løsninger? Hva sier Bibelen om fremmedfrykt og 

inkludering?  Under overskriften «Frykt ikke», inviteres UKM til å motivere menighetene og de unge i Den 

norske kirke til å engasjere seg og bruke Bibelen som redskap for forandring! 

 

Mulig vinkling på arbeidet frem mot UKM 2018 kan være: 

- Hvordan kan unge mennesker i vårt bispedømme/organisasjon møte frykten mange kjenner på i 

møte med globale kriser, flyktningstrømmer, terror, og det flerreligiøse/flerkulturelle Norge?  

- Hvordan kan vi bruke Bibelen som en kilde til tro, håp og handling i møte med en verden i endring? 

Hva gjør vi med bibeltekster som oppfordrer til vold og ekskludering? Kan kontekstuell bibellesning 

hjelpe oss med dette, nemlig å øve oss i å lese bibelen kritisk, lese bibelen ut i fra erfaringene til 

fattige og utstøtte mennesker, lese bibelen sammen, og med mål om å skape endring?  

- Hvordan kan unge mennesker i vårt bispedømme/organisasjon oppfordre hverandre til å leve ut Jesu 

radikale nestekjærlighet og bygge relasjoner med mennesker som vi ser på som annerledes enn oss 

selv?   


