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Studieophold i Oslo sommeren 2018 med fokus på ungdomsteologi og 

ungdomsarbejdet i Den norske Kirke. 

 

I mit arbejde som ungdomspræst i Sønderborg er jeg flere gange stødt på litteratur og omtale af Den 

norske Kirkes børne og ungdomsarbejde og i særdeleshed trosoplæringsreformen, som blev indført 

for få år siden. Derfor besluttede jeg at benytte min studieorlov på at undersøge, hvad det er 

nordmændene gør anderledes i forhold til det kirkelige arbejde herhjemme. Helt konkret har jeg 

været i Oslo hen over sommeren 2018 og har, med meget hjælp fra bispedømmets dygtige 

medarbejdere, været rundt i forskellige sogne, på universitet og besøgt organisationer, som arbejder 

med og for unge. 

I rapporten her vil jeg kort beskrive nogle af de tiltag jeg oplevede; diskutere hvilken 

ungdomsteologi, der ligger til grund for undervisningen og gudstjenestelivet og til sidst, hvilke 

ideer og projekter, der evt. også vil kunne inspirere mit eget ungdomsarbejdet i Den danske 

Folkekirke. 

 

Aldersgruppe og afgrænsning af opgave: 

 

Trosoplæringen henvender sig til alle døbte mellem 0 og 18 år, og der er meget fine forslag til 

aktiviteter i resursebanken tilknyttet reformoplægget til små og større børn. Fx babysang, lysvaken, 

tårnagent1. Jeg deltog også i en sommerskole for 10 årige ved Haslum kirke. En uge, hvor børnene 

var i og ved kirken fra morgen til sen eftermiddag og hvor menighedspædagoen, diakonen2, præsten 

og frivillige hjælpere havde tilrettelagt et flot program for børnene. Et populært tilbud, ikke mindst 

fordi sommerskolen var placeret i første uge af skolernes sommerferie, hvor mange forældre endnu 

ikke havde fri, så tilbuddet samtidig fungerede som et gratis pasningstilbud. 

                                                           
1 Ressursbanken.no 
2 På Det teologiske Menighedsfakultet er der oprettet en ny uddannelse, som menighedspædagog, som en 
konsekvens af trosoplæringsreformen. Diakonuddannelsen er opgraderet til en masteruddannelse. 



På trods af de mange systematiske og spændende tilbud til børn, har jeg valgt at have fokus på 

gruppen af teenagere og unge voksne mellem 15 og 30 år. Nogle af tiltagene er derfor direkte berørt 

af trosoplæringsreformen, nemlig de 15- 18 årige, mens andre er indirekte eller helt uafhængige af 

reformen. 

Jeg går ikke i denne rapport ind i, hvad adskillelsen af stat og kirke har betydet for ungdomsarbejdet 

og kirken i Norge i det hele taget. Nævner blot, at forholdene i Norge er anderledes end i Den 

danske Folkekirke med en todelt ledelse i bispedømmerne og kirkerådet. 

 

GUD GIR – VI DELER Plan for trosopplæring i Den norske kirke  

Trosoplæringsreformen i Den norske kirke begyndte som et forsøgs- og udviklingsprojekt i 

udvalgte menigheder i 2004 og har gennemgået forskellige faser i implementeringen af reformen. 

Målet har været at sikre en systematisk og sammenhængende oplæring af alle døbte i Den norske 

kirke fra 0-18 år. GUD GIR – VI DELER Plan for trosopplæring i Den norske kirke (2010) knytter 

målene for kirkens trosoplæring til kirkens grundlæggende retningslinjer som er: «å gjøre til disipler 

ved å døpe og lære å holde alt Jesus har befalt», og som døbte, kan «leve og vokse i et livsforhold 

til den treenige Gud». 3  

Det skal være en sammenhængende trosoplæring som:  

 Vækker og styrker kristen tro  

 Giver kendskab til den treenige Gud  

 Bidrager til kristen livstolkning og livsmestring  

 Udfordrer til engagement og deltagelse i kirke og samfundsliv for alle døbte i alderen 0-18 år, 

uafhængig funktionsniveau 4 

 

 

 

                                                           
3 Side 4. Plan for trosopplæring, Gud gir-vi deler 
4 Side 5. Plan for trosopplæring, Gud gir- vi deler 



Bøler og Haslum kirke.  

Alle kirker i Norge skal på nuværende tidspunkt have indleveret deres egen plan for trosoplæring til 

godkendelse hos biskopperne. Det betyder at sognene har implementeret planen i deres arbejde og 

de fleste steder er godt i gang allerede. I min måned i Oslo valgte jeg (med god hjælp fra Oslo 

bispedømmes to dygtige medarbejdere, Petter Rønneberg og Tonje Steffensen), at besøge to 

sognekirker: Bøler og Haslum, da de to kirker var tidligt i gang med arbejdet, allerede da reformen 

var i forsøgsfasen, og er innovative og har god erfaring med børne og ungdomsarbejdet. 

I Bøler kirke besøgte jeg, diakon, Margit Steensnæs og sognepræst, Erle Fagermoen, som 

koordinerer og har hovedansvaret for trosoplæringen ved kirken. Bøler er et forstadssogn til Oslo, et 

flerkulturelt sogn med det særlige forhold, at kirken i mange år har fungeret med en midlertidig 

kirkebygning, udelukkende bygget til at dække det kirkelige behov i det hurtigt voksende 

forstadssogn. I 2011 blev der endelig bygget en flot moderne kirke, og de ansatte ved kirken nævner 

nybyggeriet, som den primære årsag til de mange nye tiltag for børn og unge, fordi det blev 

startskuddet til at tænke anderledes om kirkeidentitet på stedet. Samtidig med nybyggeriet var der 

udskiftning i præstestanden, så en ny selvforståelse bedre kunne gennemføres. 

Som en del af identitetsomstrukturering blev et nyt ungdomsarbejde iværksat med unge 

medhjælpere bevidst rekrutteret fra KFUM/K. De unge blev simpelthen ”headhuntet” og ansat i 

mange små timelønnede stillinger. Primært fordi den nye ledelse på området havde og har et 

organisk syn på fællesskab, som noget der vokser frem. 

Sidenhen er der sket en ny omstrukturering i rekrutteringsgrundlaget, nemlig fra kirkens egen 

Familiegruppe. Der satses nu også på unge ledere før-teenagere (”tweens”) fra familiegruppen.5 De 

er med andre ord i en omlægningsfase. 

I Haslum kirke mødte jeg diakon, Caroline Vesterberg og menighedspædagog, Sigrid Eline 

Andersen. Caroline har ansvaret for arbejdet med de 13- 19 årige, mens Sigrid Eline primært 

arbejder med børnene og bl.a. deltager i dåbsmøderne med forældre, når de mødes i kirken forud for 

dåb. Her præsenterer hun forældrene for alle de tilbud de har til forskellige aldersgrupper og 

indbyder forældrene til løbende at blive orienteret om begivenheder målrettet børn i netop deres 

børns aldersgruppe.   

                                                           
5 Bøler kirke har et stort arbejde med teenagere. Der afholdes bl.a. en tweensfestival hvert år i august. 



For både Bøler og Haslum kirke har Trosoplæringsreformen givet bredde og systematisk tilgang til 

arbejdet med børn og unge, da der med de økonomiske midler kunne ansættes medarbejdere til at 

løfte opgaven, både i form af en menighedspædagog og til de små timelønnede stillinger til unge. 

Selvfølgelig tager opbygning af menighed tid, det tager tid at nedbryde unges fordomme om kirken. 

I den proces har medarbejderne bevidst nedtonet dogmatikken og satset bredt. 

En fordel ved trosreformen, som Steensnæs formulerer det er: ”bredden i trosoplæringsreformen, 

som sikre at det hele ikke bliver personbåret. Naturligvis er meget kirke relationelt, men det må ikke 

afhænge af karismatiske folk alene. De frivillige bygger også kirke, det forgrener sig ligesom”. 

I både Haslum og Bøler kirke har ledertræning af gamle konfirmander været en måde at fastholde 

de unge og opbygge ung menighed på. På lederkursus trænes unge til næste års konfirmand lejr. De 

indbydes også til at deltage i kirkens andre tilbud og blive frivillige i andre projekter. 

For at opnå et effektivt trosoplæringsprogram ved kirken, samarbejdes der tæt med skolerne i 

området, men også det samarbejde har krævet nytænkning. Da en del af skolerne, begrundet i de 

mange tosprogede børn med anden religion end kristendom, fx har afvist at komme til de 

traditionelle gudstjenester i forbindelse med jul og påske. Bøler og Haslum kirke har i samarbejdet 

spurgt, hvad skolerne ønsker i stedet. De fleste tilfælde er svaret dialog. Skolerne ønsker 

tværreligiøse projekter, der hjælper dem med at tage diskussionerne og samtalerne om tro, som 

mange af skolernes lærere ikke føler sig klædt på til eller har sprog for selv.6  På det projekt har 

nyuddannede dialogpiloter, fra Dialogcentret i Grünnaløkke været en hjælpsom ting.7 Uddannelsen 

er så ny, at der endnu ikke er evalueret på projektet, men tilbagemeldingerne fra skolen har været 

positive. 

De medarbejdere jeg mødte i kirkerne i Olso sagde samstemmigt, at forudsætningen for et vellykket 

ungdomsarbejde og trosoplæringsprogram først og fremmest kræver et stort samarbejde på tværs af 

faggrupperne ved kirken, da det er vigtigt at samtlige medarbejdere, der er involveret føler et 

medansvar for arbejdet med de unge, og ikke blot er personer der popper op og udfører begrænsede 

opgaver uden del i sammenhængen eller planlægningen af forløbet. 

                                                           
6 Projektet minder lidt om Din tro/min tro i dansk sammenhæng 
7 Jeg besøgte dialogcentret i Grünnaløkke, hvor dialogpiloternes kursus og uddannelse blev beskrevet. Dialogcentret i 
Oslo har hentet inspiration fra et lignende projekt i Danmark. 



I Haslum kirke fortalte diakonen og menighedspædagogen om udfordringer i det tværfaglige 

arbejde. Især mellem gamle og nye ansatte. Forventnings og rolleafgrænsninger har skabt mange 

konflikter i kirkerne, og medejerskab til trosoplæringsreformen er en klar forudsætning for at 

projekterne lykkes8  

Det har i øvrigt været svært (især i begyndelsen), at finde folk med den rette uddannelse til at 

varetage de nye undervisningstilbud i kirken. Så kirkerne ansatte folk med fx en læreruddannelse, 

men uden særlig kendskab til kirken. Det har været problematisk.  

Nu er der på Menighedsfakultetet oprettet deciderede bachelor og master uddannelse til kirkernes 

arbejde med børn og unge.9  

En sidste indvending til trosoplæringen har været, at de nye ansatte ubevidst har konkurreret med 

allerede eksisterende tiltag fx fra de frivillige kirkelige organisationer. Det har været en udfordring, 

som også generalsekretæren for KFUM/K, Øjstein Magelssen også pegede på, da jeg mødte ham. 

Noget der dog forsøges rettet op på efter i indledende evalueringer af reformen, samt i et forsøg på 

at samle organisationerne. Organisationerne har lavet en strategisk platform, som spænder bredt 

over 11 kirkelige organisationer. Sammen er de blevet enige om et formelt aftale i mange led, som 

kan koges ned til følgende vigtige grundelementer: 

1. Loyale overfor kirken 

2. Frivilligt arbejde skal være organiseret. 

3. De enkelte organisationer anerkender hinandens frihed til at indgå samarbejde med den norske 

kirke.10 

Så selvom reformen har svækket frivilligheden er organisationerne villige til at gå ind i samarbejde 

med kirken, som byder ind til reformen. Konkret i fx musicals, lejr, lederprogram MILK, LIV11 

I alt samarbejde, som betyder at kirken bliver hjem for børn og unge. 

 

 

                                                           
8 s. 77 Astrid Sandsmark og Morten Holmquist: Vår trosopplæring? 
9 www.mf.no/bachelor 
10 KFUK-KFUM 2025 langtidsstrategi 
11 kfum-kfuk.no 



Pilotprojekt: ”Helt ærligt”.  

Pilotprojektet: ”Helt Ærligt” var et tiltag, der udsprang af en lederlørdag med brainstorm i Bøler 

kirke. 

Her blev det nemlig hurtigt tydeligt, at de unge ikke ønskede flere udelukkende sociale 

arrangementer, men at de ville lære noget. De ønskede samtidig et sted, hvor man kunne tale om 

svære tabubelagte ting, fx krop, seksualitet, psykisk sårbarhed m.v. De ønskede et dialogprojekt, 

hvor der kunne tales om eksistentielle emner. Et mødested for ”det hele menneske”, der hvor unge 

ikke bare er deres succeser og det vi kan måle på. 

Det udviklede sig til et dialog projekt, der strækker sig overs 4 årlige aftner. På disse aftener samles 

et relevant panel bestående af en kendis; en præst og en anden fagperson, med særlig viden indenfor 

det valgte emne. Altså et debatforum med håndplukkede præster fra Oslo området, der har de 

aktuelle problemstillinger inde på livet. Efter paneloplægget stiller de unge spørgsmål i plenum eller 

aflevere en anonym papirslap med spørgsmål til panelet. 

Projektets styringsgruppen har endvidere søgt fonde og projektmidler, så de på debataftnerne også 

kan organisere ordentlig lyd og lys anlæg, invitere kendisser, fx en af skuespillerne fra den 

populære ungdomsserie: Skam. Med til aftnerne hører også spisning og musik, spillet af lokale 

bands eller DJs.  

”Helt ærligt” har vist sig at være lidt af et tilløbsstykke for unge, og der har i evalueringerne fra 

aftnerne været stor tilfredshed med det nye tiltag, faktisk så meget, at andre kirker overvejer at 

gennemføre et lignende tiltag.12 

 

Forandringshuset Grønland 

KFUM/K ejer og driver Forandringshuset Grønland, og som en del af organisationen er forankret i 

KFUM/Ks formål: 

«Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og 

kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig 

forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt».13  

                                                           
12 Haslum kirke vil gennemføre ”Helt ærligt” i efteråret 2018. 
13 Forandringshuset.no 



 

Jeg havde et møde med projektkoordinator, Ingrid Elise Sigmundstad, som fortalte om mange af 

huset tiltag for unge. 

Huset har musiklokaler, hvor bands øver og optræder. Mange forskelligrettede tilbud som fx: 

dansehold; dialogaftner; filmaftner; kor; pigegrupper; lejr; grillfester, da jeg var der, var et stort 

tværreligiøst arrangement (”Eid for Alle”) netop afsluttet. 

I det hele taget blev det tværreligiøse arbejde prioriteret og Forandringshuset fungerede som et 

stærkt bindeled mellem migrantmenigheder og det norske. 

Oslo Kommunen havde blik for værdien af netop det arbejde, da Huset ligger i bydelen Grønland, 

som er et multikulturelt område, men også et sted med en social slagside og høj kriminalitet.  

Forandringshuset på Grønland har ca. 40 frivillige, som alle har været på kursus, bl.a. i hvordan 

man kan tage religionsdebatten. På kurset har de gennemgået dialogøvelser og workshops. 

Forandringshuset er en konsekvens af at ikke mange børnefamilier bruger kirken, en måde at tænke 

kirken ud af institutionen på. ”Huset er ikke helt så forpligtende som fx en kirke, hvilket gør det 

nemmere for mange unge at komme der” (Sigmundstad). 

Dog hersker der ingen tvivl om, at selv om Forandringshusets grundholdning er livssynsåbent, så 

hviler identiteten i et kristne værdier, bygger på KFUM/Ks værdigrundlag. Her tages religion 

alvorlig og det vil de unge gerne have. De ønsker, ifølge Sigmundstad et sted, hvor voksne er klar 

til at tage samtalen, uden forskrækkelse. En religionsdebat, der tager de unges virkelighed alvorlig, 

nemlig at de lever i en mangfoldig hverdag, og har brug for at klargøre, hvad de selv tror på. 

Diversiteten og åbenheden er vigtig i forandringshuset, og ledelsen i Forandringshuset er desuden 

meget opmærksomme på også at tiltrække velfungerende, resursestærke unge, såvel som sårbare 

unge, fordi det fællesskab bærer længst. Det blandede forhold er utrolig vigtigt, så husets aktiviteter 

ikke stemples, som fx fattiglejr, ensomhedsfællesskab, men bliver et attraktivt fællesskab for alle. 

Generelt er Ingrid positivt stemt overfor trosoplæringsreformen, men mener også at 

systematiseringen kan gå ud over fleksibiliteten. Ikke mindst fordi systemer tager tid, og 

tilbagemeldinger og evalueringer på projekter i sognene er et stykke arbejde, som optager tiden for 

andre ting. 



 

13-20 

Mariann Solberg Lindtjørn. Samtaler med unge. Samarbejde med kommune. Frivillige 

 

13-20 er en samtaletjeneste under mottoet ”Voksne med tid”, et tilbud der henvender sig til alle 

unge mellem 13 og 20 år, og indbyder til samtaler om alt det, der brænder på for de unge. 

Diakon, Mariann Solberg Lindtjørn er daglig leder, og har været det siden hun påbegyndte projektet 

i 2010. Mariann var inden projektstart ansat i det kommunale stilling i Uteseksjonen14, som arbejder 

med sårbare unge. En mindre gruppe herfra fulgte Mariann i 13-20, ligesom mange af de 

kommunale kontakter sidenhen kom hende til gode i samarbejdet. I begyndelsen var 13-20 et 3 årigt 

projekt, men det har sidenhen vokset sig stort med 4 fuldtids ansatte diakoner og en præst. 

13-20 er en omsorgstjeneste, der er finansielt støttet af kommunen. Tjenesten hører til i Den norske 

kirke, og huses i kirkens lokaler i Sandvika, som er en forstad til Oslo.  

Tilbuddet henvender sig primært til ikke behandlingskrævende unge, men netop de unge der 

befinder sig i mellemgruppen, som ikke hører til i psykiatrien, men heller ikke fungerer optimalt. 

De er måske droppet ud af uddannelsessystemet, eller har det vanskeligt på andre måder. Det kan 

kaldes en slags tidlig indsats med diakonal identitet. 

Mariann og de øvrige ansatte i 13-20 arbejder sammen med et netværk af nøglepersoner i det 

kommunale, lokale bysamfund og politiske system. Og netop denne tværfaglighed er vigtig i 

kontakten og hjælpen til de unge, der opsøger tjenesten. 

13-20 har bl.a. et samarbejde med storcenter og politi omkring et tyveritiltag. Aftalen omfatter at 

unge grebet i lovovertrædelser, som fx tyveri i det lokale indkøbscenter, i stedet for blot at blive 

bortvist fra centerets område i 6 mdr. (som var tidligere praksis), kan få et tilbud om min. 3 samtaler 

i 13-20, et tilbud som har været en hjælp for mange unge, da der i forlængelse af lovbruddene ofte 

er andre sociale og personlige problemer. 

 

                                                           
14 Gadebaseret opsøgende social tjeneste, der arbejder for udsatte mennesker i Oslo centrum. Tjenesten hører under 
Oslo kommune. 



13-20 og teologi 

13-20 er ikke forkyndende samtaletilbud til unge, som står ved sin kirkelig identitet. Der er ifølge 

Mariann ”ingen forkyndelse i ord, men i handling. Der er mange ord i den lutherske kirke i 

forvejen” 

Den kristne identitet i samtaletjenesten består i at være medvandrer for de unge. Det er ”Kristus i 

handling”, som Mariann forklarer det. For det er vigtigt at de unge oplever sig selv som sete; Skattet 

i dem selv og gode nok. ”Det er en anerkendelse af Gudbilledligheden”. 

Bøn indgår i den daglige ledelse. Ethvert ugemøde for de ansatte, indgår det som et fast element, at 

der bedes for de unge, som benytter samtaletjenesten. Det er ikke noget de unge informeres om, 

fordi de nogle af dem måske har et distanceret forhold til religion, de har muligvis oplevet at 

familiemedlemmer bad for at forandre dem, og manipulationen har derfor givet de unge et negativt 

forhold til fx forbøn. 

I evalueringer fra de unge selv, har mange påpeget, at 13-20 adskiller sig fra andre samtale tilbud i 

sin holistiske tilgang til dem. De unge synes, det er vigtigt, at der ses på dem, som hele menneske, 

så der i samtalerne ikke udelukkende er fokus på de problemer, som de unge kommer med, men 

også på hele det øvrige liv; der bliver spurgt til fx kæresten, vennerne. Og så er humor en vigtig 

faktor i samværet. Og ikke mindst betyder det meget for de unge at der i tjenesten ikke er tids og 

økonomisk regning. Her er bare interesse ud fra en næstekærlig og medmenneskelig begrundelse. 

 

 

Gadepræsten Andreas Carlmark. Domkirkens Kafé Q  

Selve ideen med en gadepræst udsprang af et tiltag, som hedder ”Gud i storbyen”. Et forsøg fra 

Bispedømmets ledelse på at skabe liv omkring indre bys kirker ud fra den erfaring, at der ikke 

længere er en menighed omkring bl.a. domkirken, ganske enkelt fordi der ikke bor mange 

mennesker i midtbyen. Særligt unge havde projektets opmærksomhed og derfor blev Andreas 

Carlmark ansat som gadepræst ved domkirken i en helt særlig stilling uden kirkelige handlinger 

eller almindelig tjenester. Til gengæld er alle præstens opgaver koncentreret om de unge og 

Andreas har bl.a. temaaftner for unge, festival for konfirmander og en særlig pinsenatsgudstjeneste 

for unge. Andreas har også forsøgt at etablere et tværfagligt samarbejde med moskeen, der ligger i 



nærheden af domkirken. Det er gået godt, men imamen har meget travlt og har ikke samme 

resurser, så på trods af de gode intentioner, bliver det ikke til så meget. 

Noget særligt der også har udviklet sig af stillingen som gadepræst er et mødested for en samling 

unge fra alternative miljøer. Det er unge med forskellig baggrund, men med det til fælles, at de har 

oplevet at være udenfor og anderledes. Nogle har problemer med kønsidentitet, eller identitet i det 

hele taget og føler ikke de har hjemme i alm. klubber og fritidsaktiviteter. I stedet samles de nu i en 

mandagscafe ved kirken. Kafe Q holder til i krypten under domkirken og rigtig mange unge har 

deres faste holdepunkt der. De holder også til på kirkens udendørsområde i stedet for, som tidligere, 

på Oslo Sentralstajon. 

I forbindelsen med arbejdet med sårbare unge i midtbyen, har Andreas fået et godt samarbejde med 

kommune, politiet, Røde Kors og Utesekjonen. 

 

 

Unge voksne ved Majorstue kirke. 

Eirik Mong: Kirkeligt arbejde på skoler og uddannelser. 

Eirik er en ung nyuddannet præst, der har været ansat i to år ved Majorstuakirken med et helt 

særligt fokus på unge voksne. Det betyder, at han ikke har almindelige præsteopgaver, men 

udelukkende skal lave kirke for unge. 

Han har delt sit arbejde op i tre grupper: 

1. Diakonale arbejde 

2. Gudstjenester 

3. Koncerter 

Han ville dog ønske der var mere tid til diakonale opgaver. Men noget bliver det til, bl.a. hver anden 

torsdag, hvor han arrangere ”Suppe og Messe”. Her mødes de unge kl. 17 og spiser gratis suppe 

efterfulgt af en kort andagt i kirken. 

I kirken afholdes en månedlig filmaften, med et kort oplæg refleksion, derefter går de der har lyst på 

pub, for at diskutere filmen. 



Om søndagen er der aftengudstjeneste for unge med rytmiske salmer, mest spillet af band fra 

KFUM kredse. Der er et stort ungdomskor samt en del musikere, der er tilknyttet stedet.  

Da musik har en relativ stor plads blandt kirkens unge brugere, afholdes der også en del koncerter 

med lokale bands. 

Økonomiske udfordringer fylder en del for ungdomsarbejdet ved kirken, ikke mindst fordi 

Fællesrådet og Oslo bispedømme ikke er enige om ungdomsarbejdet prioritering. Der er bl.a. 

usikkerhed om Majorstue Kirkens fremtid, da det diskuteres om kirken skal bruges som 

udlejningskirke til migrantmenigheder og ungdomsarbejdet dermed flyttes til en anden lokalitet. 

 

Sammenfatning 

Ungdomsarbejdet er mangeartet og differentieret i Den norske Kirke. Det har det kirkelige 

ungdomsarbejde sikkert hele tiden været, men trosoplæringsreformen har givet kirken mulighed for 

at gennemtænke sit arbejde med børn og unge på et overordnet plan i bispedømmerne og i 

kirkerådet, hvor de unge selv er repræsenteret15. Men det har også på lokalt plan haft stor 

indflydelse, da alle sogne har skulle udarbejde deres egen plan for trosoplæring. Uden tvivl har 

reformen tilført resurser til sognene, så de har været i stand til at ansætte personer der kunne arbejde 

                                                           

15 Ungdomsdemokratiets opbygning 

 Hvert år arrangeres det ungdomsting i alle bispedømmerne i Den norske kirke. Ungdomstinget arbejder med 

spørgsmål som unge er optaget af, når det gælder kirke, samfund, tro og liv. Emnerne sendes videre til dem, der 
har brug for at høre, hvad ungdomstinget mener. Alle medlemmer i Den norske kirke som er mellem 15 og 30 år 
har mulighed til å være med på ungdomstinget. 

 Alle menigheder kan sende to deltagere til ungdomstinget. Det er menighedsrådet som sender deltagerne og 
dækker udgifterne til dette. Ungdomsorganisationerne har også mulighed til å sende to deltakere hver. 

 På ungdomstinget vælges et ungdomsråd, som består af 6-10 medlemmer. Antallet varierer fra til bispedømme til 
bispedømme. Ungdomsrådet er ansvarlig for at følge op på emnerne fra ungdomstinget, planlægge nyt 
ungdomsting, samt arbejde med andre aktuelle emner. 

 Ungdomsrådet vælger hvert år to deltakere til Ungdommens kirkemøte (UKM). Ungdommens kirkemøde er 
etableret som en vigtig del af kirkedemokratiet. Emnerne som kommer fra UKM bliver taget alvorligt. Her arbejdes 
det også med emner, hvor det er vigtig at ungdommens stemme bliver hørt. De sidste år har UKM arbejdet med 
temaer som gudstjeneste, menneskerettigheder, kirkeordning, psykisk helse, trosoplæring, ungdomsarbejde og 
meget andet. 

 Ungdommens kirkemøde sender hvert år fire repræsentanter til Kirkemødet. Disse har tale- og forslagsret. 

 På Ungdommens kirkemøde vælges medlemmer til Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål(Ufung). Ufung er 

et udvalg som skal være med å gi råd i forhold til Kirkerådets arbejde med ungdomsfeltet. Det fungerer også som 
et slags nasionalt ungdomsråd. De følger op på sagerne fra UKM og har, sammen med Kirkerådet, ansvaret for å 
planlægge og at gennemføre UKM. Ufung arbejder også med andre aktuelle emner. 

 



målrettet med børn og unge. Systematiske tilbud til aldersgruppen som fx Lysvagen, tårnagent.16 

Opmærksomheden på målgruppen har også ført til nye spændende tilbud, som fx debatforummet: 

”Helt ærligt”.17 

Mere indirekte har Den norske Kirke arbejdet i tværfaglige teams i arbejdet med og for unge. Lige 

fra samtaletilbud i 13-20 med en indirekte eller skjult kristen forkyndelse til decideret diakonalt og 

gudstjeneste arbejde i byen med ansættelse af gadepræst og præst for unge voksne ved Majorstuen 

kirke, hvor der aktivt arbejdes med liturgien og musikken ved særlige gudstjenester målrettet unge 

voksne i Oslo. 

Også i de kirkelige ungdomsorganisationer støttes der op om reformen, KFUK-KFUM tilbyder 

lederkursus til de unge i kirken og har på landsplan besluttet at være loyale overfor Den norske 

Kirke og støtte det arbejde, som for unge til at føle sig hjemme i kirken. 

Langtidsvirkningerne af trosoplæringsreformen er det endnu for tidligt at skrive, men mange af 

reformens projekter evalueres i disse år og den fortsatte evaluering finder sted, efterhånden som de 

første generationer vokser op, der har fulgt reformtilbuddene fra fødslen og dåb til de er fyldt 18 år. 

Trosoplæringsreformen gennemføres dog ikke uden udfordringer, mest i de tilfælde hvor reformen 

delvist har svækket frivilligheden i sognene, da de mange nyansatte har været i konkurrence med 

frivillige tilbud. Ved kirkerne har man flere steder oplevet at det kan være svært at afgrænse roller 

og finde ligelig ejerskab til reformen blandt de ansatte. Der har også været spændinger mellem de 

nye og gamle ansatte i kirken. 

Generelle besparelser i Den norske Kirke har også skabt usikkerhed om ungdomsarbejdet 

prioritering i forhold til kirken andre fokusområder. 

Spændingerne opstår også, når de ansvarlige for trooplæringen ikke er enige om hvilken teologi, der 

ligger til grund for undervisningen og de tilbud som kirkerne tilbyder.  
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Forskellige ungdomsteologier. 

Under de mange forskellige kirker og organisationer jeg besøgte, mens jeg var i Oslo, blev det 

tydeligt, at der var meget stor forskel på tiltagene, ikke mindst i den teologiske begrundelse for 

handlingsmetoderne. 

Derfor har jeg valgt at se nærmere på, hvilke teologier, der blev anvendt og om, man kan tale om en 

decideret ungdomsteologi. 

 

Budskabs-teologien – med vægt på å formidle hovedindholdet i kristen tro 

I Haslum kirke mødte jeg blandt medarbejderne på trosreformen gentagne gange ønsket om, at 

videregive det kristne budskab til børn og unge. I netop budskabs-teologien lægges vægten på, at 

videreformidle det, der opfattes som det vigtigste i kristendommen. Det kan variere hvad der findes 

som vigtigste i den kristne tro, alt efter hvem man spørger, men gennemgående er det at det er 

væsentlige begivenheder i frelseshistorien og Jesusfortællingerne. 

Læringssynet i budskabsteologien er ”læring som tilegnelse”. Nærmest hvis man forestiller sig 

menneskets bevidsthed som en beholder, der fyldes op med kundskab. En form for ”vare”, der 

overføres fra lærer til den lærende. Det forudsættes at den enkelte unge er i stand til at tilegne sig 

det kristne trosindhold. De primære aktiviteter i kirkelivet bliver dem, som har som mål, at formidle 

de centrale kristne budskaber. 

Biblen får en helt central position i budskabs-teologien, da det er der frelseshistorien og 

Jesusfortællingen findes, og skriftsynet, der ligger til grund, er det, hvor biblen ses som et 

sammenhængende hele, der er knyttet op på frelseshistorien. 

I budskabs-teologien får gudstjenesten en central plads, i den forstand, at hensigten med 

gudstjenesten er at den formidler det kristne budskab. Det bliver en pædagogisk- instrumentel 

forståelse af gudstjenesten, hvor gudstjenestefejringen altså ikke et mål i sig selv, men et middel 

med pædagogisk funktion, nemlig til formidling af budskabet om Kristus. 



I budskabs-teologien kan tro egentlig ikke løsrives fra det at have kundskab om Jesus. Og 

kundskaben er den enkeltes ejendom. Fællesskabet både i gudstjenestesammenhæng, men også i 

didaktiske sammenhænge får til hensigt at være støttende for den enkeltes tro.18 

Diakonernes, menighedspædagogerne og præsternes rolle bliver i fællesskabet med de unge, den, at 

være eksperter, der videregiver viden. Dog ikke udelukkende ekspert, men også et vidne, der med 

egen person har taget budskabet til sig, som nu videregiver det til næste generation. 

Selvom jeg primært mødte budskabs-teologien i forbindelsen med arbejdet med børn, så var det 

klart dele af begrundelsen for ungdomsarbejdet også. 

Budskabs-teologien forudsætter at der findes en almengyldig teologi, som er ophøjet over tid og 

rum og konstant på enhver tid og på ethvert sted, og de unge som beholdere, der kan påfyldes og 

kan tilegne sig den teologi. 

 

Fællesskabs-teologien 

Ved Domkirken mødte jeg fællesskabs-teologien i præsten arbejde med unge i Kafe Q. Her var en 

klar vægtlægning på at de unge skal blive en del af et gudstjenestefejrende fællesskab på sigt. Ved 

at opleve kirken som et accepterende fællesskab for alle, kunne der henvises til søndagens 

gudstjeneste, hvor mødet med den øvrige menighed kunne finde sted. 

I arbejdet med unge voksne fortalte xx, at han prioriterer de opgaver, som gør at det er vigtigt og 

rart at være i fællesskabet. Implementeringen af bibelhistorier i fx cafeaftner og temaaftner er altså 

her ikke udelukkende for at formidle kundskab om Jesus, men ligeså meget et forsøg på at få 

fortællingerne til at blive relevante for den enkeltes liv i dag. En narrativ og livstolkende tilgang. 

I majorstuen kirke var fællesskabs-teologien også vigtig, når der blev tilrettelagt særlige tjenester 

med ung musik og tilrettet liturgi, så de unge følte sig set og respekteret i gudstjenesten. Vigtigt at 

kirken er et sjovt og trygt sted at være. På den måde fik de særlige tjenester en 

menighedsopbyggende funktion, hvor unge, som måske har et perifert forhold til kirken, kan opleve 

at de bliver en del af en større helhed og sammenhæng i menigheden i gudstjenestefejringen. 
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Tros- og kirkeforståelsen i fællesskabsteologien er udpræget relationel. Tro er at stå i forhold til den 

treenige Gud og de andre troende. Trosforståelsen er samtidig praksisorienteret. Det handler om at 

gøre troens ting og gøre dem sammen. 

I Kafe Q og ved arrangementerne i Majorstuen kirke bliver præsterne en form for værter i 

fællesskabet, hvor en del af deres opgave også bliver at klæde de unge på til at blive kompetente 

deltager i praksisfællesskabet. Præsternes rolle bliver at gøre praksisfællesskabet tilgængeligt for 

alle ved at lære dem sproget, sangene og formen. 

Fællesskabs-teologien fungerede rigtig godt ved domkirken i Kafe Q, hvor det at høre til i 

fællesskabet var højt prioriteret. Kirken blev det trygge sted at være for de unge, som eller hang ud 

på banegården i Oslo. Først derefter blev der peget på gudstjenesten, som det kompetente 

praksisfællesskab med de andre troende. 

 

Kontekst-teologien – med vægt på dialog med lokale forhold 

Den kontekstuelle teologi er en samlet betegnelse for forskellige former for befrielsesteologi, 

feministisk teologi og urbefolkningsteologi. 

Grundforudsætningen for denne teologi er at bibeltekster afhænger af perspektivet og læserens 

ståsted, det betyder at meget teologi er præget af mandsdominans og voksendominans.19  

Befrielsesteologi handler om at lede efter de fortiede stemmer, i befrielsesteologien kaldes det for 

de fattiges eller ” ofrenes perspektiv”.20  

I Norge har ungdommen plads i Kirkerådet for Den norske Kirke, det er et meget godt eksempel på 

kontekst-teologi, da de unge får stemme, når de holder deres egne møder, ungdomskirkemøder, og 

ad den vej også har plads i Kirkemødet, hvor de bl.a. har bidraget til forslag til forandring af 

gudstjenesteliturgien. De unge har altså stemme i kirken på øverste plan. 

Og i modsætning til objektive teologiske retninger, der hævder at have universelle tidløse 

sandheder, understreger den kontekstuelle teologi, at al teologi er formet og påvirket af de sociale, 

politiske og kulturelle forhold. I forhold til unge er der særlig lagt vægt på dialogisk orienteret 

teologi, som forholder sig til den tværreligiøse og mangfoldige virkelighed som mange unge lever i, 
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denne teologi kom stærkt til udtryk i Forandringshuset Grønland, i samtaletjenesten 13-20 og i 

Dialogcentrets arbejde. 

Her vil jeg benytte definitionen af kontekstuel med et bevidst forhold til: 

1. Det bibelske vidnesbyrd om evangeliet 

2. Den kristne tolkningshistorie 

3. Den kultur og historie man selv er en del af 

4. Sociale forandringsprocesser i samfundet21  

 

Praksis-modellen eller frihedsmodellen: 

Forudsætningen for denne model er et syn på Gud som ”historiens herre”, at Gud virker i historien 

og at verden har mål og mening, og at Gud kalder os mennesker til at være med til at realisere målet 

og meningen. Mennesker skal arbejde for forandring af de ting som bryder med Guds mening med 

livet. Det historieforandrende arbejde kalder på praksis, men en praksis som ikke må være uden 

refleksion.  

Når bibelteksterne læses, sker det altså ud fra den livssituation, som det enkelte menneske befinder 

sig i, men i en tro på at teksten har relevans i forhold til den aktuelle situation. Samtidig stiller 

konteksten kritiske spørgsmål til teksten, så læsningen af teksten peger tilbage på praksis og 

udpeger en ny retning til evt. at ændre situationer, så vi kan være Guds medarbejdere i arbejdet for 

at ændre historien. 

Læring er noget som finder sted i interaktionen mellem aktører, kulturelle redskaber og de 

virkelighedserfaringer de forskellige aktører gør sig. 

I den kontekstuelle teologi er det et udpræget træk, at det lokale gerne må få betydning i tjenesten. 

Gudstjenesten er et sted for dialog mellem de tilstedeværende og den lokale kontekst. 

Tros- og kirkeforståelse kommer til udtryk i forståelsen af tilhørsforholdet til det lokale. Til et 

fællesskab. Fællesskabet kommer først, derefter måske forkyndelsen (jf. Gadepræstens arbejde). 
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Kirkeforståelsen kendetegnes af et ”være-princip”, for det ikke forudsætter noget at være en del af 

fællesskabet. 

De ansatte ved kirkens rolle bliver: At være medvandrere og samtidig være dem, der sætter 

rammerne for en dialog og fællesskab. Teologien er dermed ikke et færdigt system eller en pakke 

der skal overleveres, men noget der bliver til i samspillet med de unge selv. 

Forandringshuset et godt eksempel på denne teologi, hvor vægtlægningen er på dialogen i 

lokalsamfundet. Ikke blot kristne imellem, men tværreligiøst. Og hvor teologien ikke nødvendigvis 

er dogmatisk fastlagt, men kan forandre sig i mødet med de eller det anderledes. 

Også i samarbejdet med de lokale skoler i forstæderne til Oslo ses en bevægelse fra budskab- 

teologi til kontekst - teologi. Især i flerkulturelle sogne, hvor skolerne nogen steder takker nej til de 

traditionelle gudstjenester i forbindelse med påske og jul og i stedet efterspørger dialog og 

tværfaglige samtaler, der tager de unges meninger alvorlig. 

 

Teologi for unge, af voksne, 

Teologi for unge, af unge finder sted fx på de ungelejre, som er arrangeret af unge selv, hvor de 

unge definerer, hvad der er vigtigt og det som taler ind i deres livssituation. Det kan også finde sted 

lokalt, hvor unge mødes uden - eller med næsten ingen voksen indflydelse. 

Men det meste teologi for unge drives af voksne. Kontekst-teologi for unge af voksne kræver 

egentlig at man er bevidst om tre forskellige områder:  

1. Har kendskab til både biblen og dens tilblivelseshistorie.  

2. Kendskab til den kontekst man selv er opvokset i og præget af.  

3. Kendskab til den kontekst som de unges livs- og kultursituation. 

Alle tre områder er i spil, hvis ikke blot teologien skal blive til envejskommunikation, da den 

kontekstuelle teologi fodrer, at den voksne selv udfordres af mødet med de unge og peger på nye 

sider af tekster og teologi. 

 

 



Sammenfatning og konklusion: 

I de menigheder og forskellige tiltag for unge, som jeg oplevede i Oslo, fandt jeg eksempler på alle 

former for ungdomsteologi, men ikke i rendyrket form. Måske giver det heller ikke mening at spille 

de forskellige teologier ud mod hinanden, fordi mangfoldigheden er vigtigere.  

Alligevel er kontekst-teologien måske den, der giver bedst mening i ungdomsarbejdet, fordi de unge 

som gruppe ikke er en homogen, men en mangfoldig og sammensat størrelse, og selve definitionen 

på ungdom kan vel også diskuteres. Enten som en kvantitativ størrelse, der bestemmes ud fra alder 

alene, men man kan også se på ungegruppen, kvalitativt ud fra særskilte sociologiske og kulturelle 

kendetegn fx særlig livssituation (de flytter hjemmefra, er under uddannelse m.v.) eller ud fra 

særlige musik- og medievaner.  Eftersom ungdom og ungdomskultur netop er så sammensat og 

varieret, så må ungdomsteologi nødvendigvis være det samme. Det vil sige, at der ikke findes én 

ungdomsteologi, men flere, som er tilpasset de forskellige kontekster for det kristne 

ungdomsarbejde, hvilket nøjagtig svare til de erfaringer, jeg fik i Norge og i øvrigt også fra 

ungdomsarbejdet herhjemme. 

Teologien præges altså af ungdommens spørgsmål, formet af netop deres livssituation. Derfor må 

en decideret ungdomsteologi også handler om, at tage konteksten alvorlig, altså at anerkende unge, 

som en egen gruppe med egne selvstændige livsspørgsmål, behov og udtryk. Ved at tale om en egen 

ungdomsteologi, udtrykker man samtidig et positivt syn på unge og ungdomstid, som en 

selvstændig gruppe og periode i livet. Det bliver ikke bare en overgangstid, hvor de unge skal have 

kendskab til kristendommen, fordi de bliver dem, der skal føre kirken videre- engang, når de er 

voksne og ”hele” mennesker, men ungdom er da en livsfase med egenværdi og vigtige spørgsmål til 

bibelteksterne, der kaster nyt lys på teksternes forståelse og skaber forandringer til mening og 

livsmestring. En gevinst ved ungdomsteologien er, at de unges spørgsmål belyser nye sider og 

aspekter ved bibelteksterne generelt og for alle. Derfor giver det indlysende god mening, at unge 

har stemme også i Den danske Folkekirke. Folkekirkens struktur er ganske vist en anden, men det er 

nemt at få inspiration fra Norge fra fx projektet: ”Helt ærligt” og videreudvikle danske projekter 

som Din tro/min tro og dialogpiloterne med blik til hvordan de har grebet det an i menigheder, som 

Bøler og Haslum. Større projekter som fx Forandringshuset Grønland og 13-20 kræver flere 

resurser. Inspirationen går naturligvis begge veje, så Ungdomspræsten ved Majorstue Kirken og 

Gadepræsten ved Domkirken havde søgt til Danmark og ungdomskirkene i København, for at hente 

inspiration. I begge nordiske lande kalder området på øgede resurser i form af flere ungdomspræster 



og ungdomskirker. Og Norge går uden tvivl foran i deres mere systematiske tilgang til opgaven i 

form af trosoplæringsreformen, som gennemføres i hele landet. 
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