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Bakgrunn 
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. 

Kyrkjerådet sitt utval for ungdomsspørsmål legg fram tre tema som UKM 2020 kan ta stilling 

til som fokussak for UKM 2021. Det er og mogleg for delegatane å fremje alternative tema, 

med ein kort tekst som seier litt om retning og hovudinnhald i saka. 

 

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? 

 

Trosopplæring. 20 års erfaring og veien videre. 
I år har det gått 20 år siden trosopplæringsreformen ble utredet i NOU 2000:26, og starten på 

trosopplæring slik vi kjenner det i dag. Det har skjedd mange endringer siden da, og det er 

derfor nå satt ned et utvalg som skal utrede både innhold i og organisering av trosopplæringen 

slik den er i dag. Utvalget skal fremme sin innstilling til Kirkerådet våren 2021, slik at det kan 

fremmes en sak til Kirkemøtet 2022. Målet er å evaluere trosopplæringen og komme med et 

forslag til en revidert plan for trosopplæring i 2023. Det er altså tenkt å gjøre dette nøye og 

bruke tid på det, og ved å velge å begynne å jobbe med dette nå vil ungdomsdemokratiet 

kunne være med som en stemme helt fra starten av arbeidet. Det blir ekstra viktig at unges 

stemmer blir med i arbeidet med evalueringen og forslagene til revideringen, nettopp fordi at 

mange av ungdomsdemokratiets medlemmer har fått være med som deltakere på ulike 

trosopplæringstiltak. 



 
 

 

 

 

Kirke på nett – digitalisering av kirken 
Kirkemøtets ambisjon fra 2017 var at «Kirken må være tilgjengelig når mennesker har behov 

for kirken. Vi skal møte mennesker der de er, på deres premisser». 

Koronakrisen våren 2020 har ført til at Den norske kirke måtte prøve nye ting. Og i løpet av få 

dager etter at Norge stengte ned ga kirkens ansatte og frivillige raskt et kirkelig tilbud på nett. 

Det har vært feiret gudstjenester, lovsangkvelder, det har vært lunsjavtaler, babysang, og 

andakter. Raskt startet også lokale ungdomsklubber aktivitet på SoMe, og noen fikk 

konfirmantundervisning via Snapchat og Instagram. Det har vært feiret gudstjeneste på 

Minecraft, og GamingPresten er i gang med å spille med ungdommer. Den norske kirke har 

endret hvordan den presenterte seg på nett, og UKM inviteres derfor til å være med å mene og 

reflekter over 

•             Hvordan var kirken på nett under koronatiden? 

•             Hvordan kan kirken bli bedre på nett, og bygge på erfaringer fra korona 

•             Hvordan kan kirken være på nett i hverdagen (bibelapp, Instagram, Facebook) 

•             Hvordan viste kirken mangfold 

•             Hvordan var Den norske kirke tilgjengelig med informasjon? 


