
 

 
 
UKM 09/20 Fokussak UKM 2021 
 
Denne saka har opphav i UKM-sak 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 samkøyring 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 
tyglar 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. 
 

Ungdommens kirkemøte valgte følgende sak som fokussak for 2021. 
 

Radikal teologi 
I grunnloven er det nedfelt at Den norske kirke er vår folkekirke. Som majoritetskirke 

og folkekirke, står Den norske kirke i en særstilling i landet vårt. Slik har det vært en 
stund, men dette er også i endring. De siste årene har aktører fra andre kirkesamfunn 
stadig bemerket seg i det offentlige. Mange av disse er unge, som først og fremst 
snakker til unge følgere på nett. Vi ser en økning i at det som formidles gjennom flere 
av disse store kanalene, ofte er en radikal teologi, som ikke nødvendigvis er gjengs 

mening i verken det gjeldende kirkesamfunnet, eller hos Den norske kirke. Her 
dukker det flere spørsmål opp: hvordan vi som kirke skal forholde oss til dette? 
Hvordan kan vi som kirke nå den samme målgruppen med vårt budskap? Hvordan 
kan vi være trygge rom, der ungdom kan komme med livene sine, tro og tvil, og bli 
møtt på en åpen måte? Hvordan formidler vi dette både lokalt i de fysiske møtene, og 

samtidig på nett? Hvordan kan ungdomsdemokratiet i Den norske kirke påvirke til 
dette, og være en stemme? 

 


