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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.” 

 

Følgende tema var foreslått av Ufung: 

 Ung i kirken – konfirmert hva nå? 

 Ungdomsdemokrati – valg og underordnet regelverk 

 Frykt ikke? Kirkas møte med en verden i endring 

 

Vedtak: 

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 organisasjon? 

 

 


