
 

 

 

 

 

UKM 07/21 Vevd tro – ungdom trygg på sin kristne identitet  
 

Kirkerådet vedtok i sak 08/21 å ha barn og unge som satsningsområde i 2022. I lys av 

pandemien og isolasjonen som har preget unge menneskers liv, er det naturlig å ha 

fokus på å etablere og styrke fellesskap hvor unge mennesker kan oppleve tilhørighet 

til kirken.  

 

Mange unge mennesker i dag synes det er vanskelig å være kristen og ha med seg 

troen inn i hverdagslivet. Hvis en syns det er vanskelig å være kristen utenfor kirken, 

kan det også bli utfordrende å være kristen generelt. Dette kan komme av at når en 

forteller at en er kristen kan en få kritiske og ubehagelige spørsmål og kommentarer. 

Uavhengig av alder, kan det oppleves vanskelig å snakke om tro i enkelte 

sammenhenger, som på jobb, trening og andre fritidsaktiviteter. Det er viktig at unge 

mennesker opplever at kirken tar disse utfordringene på alvor og snakker om dem 

med de unge.  

 

Unge mennesker har ofte et engasjement, og for at kirken skal være et sted som 

rommer hele livet må både engasjementet og erfaringen til unge mennesker bli tatt på 

alvor. Det er viktig for unge kristne å lære å bli trygg på troen sin, og den kulturen må 

bygges innenfra i kirken. Det finnes noen tilbud for nye i kirken, men ikke alle 

menigheter har tilbud for unge som allerede er engasjert i kirken og som ønsker å 

utvikle troen sin videre. Troen utvikles stadig i møte med forandringer som skjer i 

livet, og mange opplever at barnetroen ikke nødvendigvis holder. Kirken må ta vare 

på de unge menneskene den allerede har, og gi de et godt tilbud som oppleves 

relevant i deres hverdag.  

 

UKM 2021 mener det er viktig å kunne snakke om disse utfordringene i kirken. Det 

må gis et godt tilbud til de av oss som ikke ønsker å være ledere, men kun ønsker et 

tilbud hvor man kan være deltaker.  

 

Tilbud for ungdom  
Det finnes noen tilbud til ungdom og unge voksne i kirken. En del av disse tilbudene 

er ikke nødvendigvis utviklet av ungdommene og de unge voksne selv, og oppleves 

ikke relevante. UKM 2021 mener at Den norske kirke må fokusere på å utvikle tilbud 

hvor de unge blir inkludert i utvikling og definisjon av innholdet i arbeidet. I saken 

“Konfirmert - hva nå” fra UKM 2021 2018 sies det at Den norske kirke selv må tilby 

undervisning og samtaler om de unges spørsmål og problemstillinger. Lokale 

menigheter må også selv tørre å ta samtalene om de vanskelige temaene1. 

 

Kristent ungdomsarbeid er viktig for at unge mennesker skal få utvikle troen sin og 

gjøre troen relevant i eget liv. Den norske kirke har i dag mye bra og viktig 

                                                 
1 Sak UKM 6/18 Konfirmert, hva nå?  

 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/ungdommens-kirkemote/2018/UKM%202021-sak-6-18-konfirmert-hva-na---ung-i-kirken-15-30-ar---vedtak.pdf


 

 

 

 

ungdomsarbeid, men dessverre er det også mange unge som opplever at Den norske 

kirke ikke har et tilbud til dem. Tilbudene blir færre etter konfirmanttiden, og mange 

unge slutter dermed å være en del av et kristent fellesskap, enten for godt eller for en 

periode. For de som ønsker å være igjen i kirken, er ofte det eneste tilbudet 

ledertrening og frivillig tjeneste, og noen steder har heller ikke dette som tilbud. Hvis 

kirken har tilbud om ledertrening eller frivillig tjeneste, kan det også være et press på 

å delta på dette. Ledertrening er ikke noe som passer for alle. UKM 2021 mener 

derfor at det må jobbes med et bredere tilbud for ungdommer som treffer flere og 

oppleves relevant for ungdom. Tilbud som kan være aktuelle for ulike aldersgrupper 

og interessegrupper kan være mat og prat, turer, filmkvelder, pilegrimsturer, 

undervisning om trosforsvar og Bibelen.  

 

UKM 2021 mener også at Den norske kirke må være mer oppsøkende for å ivareta de 

mange unge menneskene som flytter til et nytt sted eller av andre årsaker trenger et 

trygt fellesskap. Grunnen til at mange unge engasjerer seg, er ofte fordi de blir spurt 

og invitert med inn i ulike kristne fellesskap.  

 

Tilbud for unge voksne  
Unge voksne er en sammensatt gruppe med ulike kjennetegn når det gjelder 

livssituasjon, erfaring, bakgrunn og veivalg. Selv om det er vanskelig å finne én 

fellesnevner for gruppen, kan et fellestrekk sies å være at dette er en gruppe som 

erfarer store oppbrudd og endringer i sitt eget liv, og hvor mange avgjørende valg tas i 

løpet av en kort tidsperiode.   

 

Kirken skal romme hele livet, og alderen 18-30 år er en del av livet kirken pr dags 

dato ikke rommer på en god måte. Mange unge voksne opplever ikke vanlige 

arrangementer i Den norske kirke som spesielt relevante. Årsaken kan være fordi 

arrangementene er på ugunstige tider, temaene som snakkes om oppleves ikke 

relevante i den livssituasjonen en ung voksen er i, eller så er det få andre på samme 

alder som deltar.  

 

Som ung voksen kan man ofte oppleve at troen blir utfordret. Nettopp derfor er det 

viktig at Den norske kirke har tilbud til denne aldersgruppen slik at man kan ha et 

fellesskap å ta dette opp i.  

 

UKM 2021 mener det må fortsette å jobbes med et bredt tilbud til unge voksne lokalt, 

gjerne i samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonene og andre som jobber 

med unge voksne, for eksempel studentprester. Det er viktig med god 

kommunikasjon og samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonene for å kunne 

få flere inn som har kapasitet til å starte og drive et arbeid, samt at man kan benytte 

seg av kompetansen som finnes i de ulike organisasjonene. Organisasjonene har også 

mye godt arbeid man kan inspireres av. Her kan Samarbeidsrådet for barne- og 

ungdomsorganisasjoner (SBU) være en nyttig ressurs for menighetene.  

 

Som ung voksen er man ofte også med som frivillig hvis man allerede er engasjert i 

kirken, og det er viktig å huske på at også disse trenger et tilbud hvor de kan være 

bare deltakere.  



 

 

 

 

 

Økumenisk samarbeid 
Økumenikk er samarbeid mellom kirker, kristne trossamfunn og organisasjoner2. 

UKM 2021 ønsker å påpeke muligheten og fordelen av å jobbe økumenisk mellom 

kirker, migrantmenigheter og organisasjoner med både ungdomsarbeid og unge 

voksne-arbeid. Økumenisk samarbeid kan skape en større tilhørighetsfølelse og et 

større fellesskap, samt at det også kan utvikle og trygge ens egen tro. Det å møte flere 

kristne på samme alder, kan også gjøre det lettere å være kristen i hverdagen.  

 

Trosforsvar 

I alle aldre kan det oppleves utfordrende å dele troen sin utenfor kristne 

sammenhenger. Som kristen møter man ofte både fordommer og mistolkninger blant 

ikke-kristne. 1.Pet 3,15, sier at «vi alltid skal være klare til forsvar når noen krever oss 

til regnskap for det håp vi eier». Kunnskap om hvordan forsvare troen kan i stor grad 

senke terskelen for å dele troen sin utenfor kristne sammenhenger. Det kan også 

inspirere og motivere kristne i alle aldre til å kjempe for å fjerne fordommer og knuse 

myter i møte med ikke-kristne. UKM 2021 2017 sa at trosforvar må tas inn i 

trosopplæringen. UKM 2021 ønsker fortsatt at trosforsvar skal inn i trosopplæringen 

i kirken. 

 

Relevans og medvirkning i tilbud 
Et tilbud til både ungdom og unge voksne må oppleves relevant, og ungdommene og 

de unge voksne må oppleve å bli møtt der de er med sitt engasjement, behov, sorger, 

gleder og sine interesser. Det er viktig at unge mennesker får medvirke i utviklingen 

av tilbud til deres aldersgruppe, de skal gis definisjonsmakt over hva som skjer og 

hvordan det skjer.  

 

Å gi relevante tilbud til unge mennesker er viktig fordi man lettere kan trekke tråder 

mellom sin egen tro og det man holder på med i hverdagen. Opplever man for 

eksempel en temakveld om studentøkonomi i kirken, er det lettere å tenke at kirken 

rommer hele livet og dermed har plass til en gjennom et helt liv. Selv om unge 

mennesker ønsker seg et tilbud, er det ikke nødvendigvis slik at de ønsker å ta ansvar 

for å utvikle og gjennomføre prosjektet på egenhånd. Derfor oppfordrer UKM 2021 

menigheter til å jobbe på tvers av generasjoner for et arbeid med unge mennesker. 

Unge mennesker definerer behovene de har slik at tilbudet blir relevant, og de ansatte 

i kirken finner ressursene, ordner det praktiske og er med som støtte i 

gjennomføringen.  

 

UKM 2021 mener Den norske kirke må snakke et språk unge mennesker forstår. Når 

man forstår hva man er med på, blir også eierskapet til kirken større og det er lettere 

å engasjere seg videre. Dette kan ivaretas ved for eksempel å involvere de unge mer i 

utformingen av gudstjenester og andre arrangementer eller å slippe til yngre talere på 

talerstolen. Den norske kirke kan også, gjennom systematisk trosopplæring, lære  

                                                 
2 Hva er økumenikk? Kirken.no 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/mellomkirkelig-rad/okumenikk-og-kirkesamarbeid/hva-er-okumenikk/


 

 

 

 

unge mennesker om troens kjernebegreper slik at også disse oppleves relevante for 

unge mennesker.  

 

UKM 2021 mener at det skal være enkelt å delta på arrangementer i kirken, og 

økonomi skal ikke være en barriere for deltakelse. Derfor må det synliggjøres hvilke 

tiltak som eksisterer for å hjelpe de som ikke har økonomi til å være med på ulike 

arrangementer som skjer i kirken. 

 

UKM 2021 utfordrer  

Menigheter i Den norske kirke til å:  

 vurdere å organisere ungdomsarbeidet og unge voksne-arbeidet i en av barne- 

og ungdomsorganisasjonene.  

 ha dialog og samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonene når man skal 

utvikle nye tilbud, spesielt til unge voksne. 

 involvere ungdom og unge voksne i utvikling og drift av tilbud til de ulike 

aldersgruppene, gjerne gjennom et intergenerasjonelt samarbeid.  

 identifisere barrierene for deltakelse og deretter finne ut hvordan disse 

barrierene kan senkes.  

 å samarbeide økumenisk med andre kirker, organisasjoner og 

migrantmenigheter 

 inkludere trosforsvar i trosopplæringen ved å se til organisasjonene som 

allerede har utviklet ressurser på dette.  

 

Kirkerådet til å:  

 utvikle trosopplæringstiltak som gir god kunnskap om troens kjernebegreper 

som nåde, frelse og evangelium.  

 støtte og etterspørre trosopplæringstiltak som gir god kunnskap om 

trosforsvar. 

 satse større og bredere på ungdom- og unge voksne-arbeid.  

 utvikle ressursmateriell/veiledende materiell om tro, og andre relevante 

aktuelle tema, for målgruppen 18-30 år.  

 

Bispedømmerådene til å:  

 legge en strategi for hvordan man kan ivareta de mange unge menneskene som 

flytter til et nytt sted. 

 legge en strategi for å støtte opp om nye og allerede eksisterende unge-voksne 

fellesskap og tiltak hos organisasjonene.  

 


