
 
Resolusjon – menigheters barne- og ungdomsarbeid 

- medlemskap i organisasjoner  
 

 

Resolusjon: Innmelding av menigheters barne- og 
ungdomsarbeid i organisasjoner 
 
Bakgrunn 
Det er ulik praksis i Den norske kirke når det gjelder innmelding av menighetens kontinuerlige barne- 
og ungdomsarbeid i en organisasjon.  
 
I plan for trosopplæring, vedtatt ved kirkemøtet i 2009 står det om eierskapet til menighetens barne- 
og ungdomsarbeid: De frivillige kristne organisasjonene er en viktig ressurs i mange menigheter med 
sitt barne- og ungdomsarbeid og sine programmer for lederopplæring. De har kompetanse, 
organisasjonsapparat og vilje til å spille en rolle i kirkens trosopplæring. Mange steder vil et slikt 
samarbeid være avgjørende for å utvikle en systematisk trosopplæring for alle døpte. (…) Det er viktig 
at man lokalt prøver å få til et best mulig samarbeid, slik at trosopplæringsarbeidet kan virke 
rekrutterende til disse organisasjonene. Når det opprettes lag og foreninger i det kontinuerlige 
arbeidet i menigheten, er det naturlig at disse meldes inn i en nasjonal organisasjon. Dette gir et 
nettverk og tilgang til materiell, ulike arrangement, lederoppfølging og ressurser. 
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UKM vil løfte fram de positive sidene ved samarbeid mellom menigheter og organisasjoner, og 
mulighetene de åpner for. 
 
Økonomiske fordeler 
Innmelding av grupper av barn, ungdom og unge voksne gir tilgang på Frifondsmidler. Dette tilsvarer 
i overkant av 300 kr i året per medlem. I en tid hvor Den norske kirkes økonomi er usikker, er det 
etter UKMs mening avgjørende å bruke de økonomiske kanalene som finnes. Innmelding av 
kontinuerlig menighetsarbeid i en organisasjon, vil utløse nødvendige midler. 
 
Ekstra ressurser 
Mange av barne- og ungdomsorganisasjonene har lokalt ansatte eller ansatte på krets- eller 
regionnivå. Disse utgjør ekstra ressurser for menigheten. De lager leirer og arrangementer som 
menigheten kan bruke i sin trosopplæring, og de kan følge opp enkeltgrupper. UKM mener det er en 
stor fordel om menigheter både styrker disse ressursene gjennom å melde inn sitt arbeid, og 
benytter seg av disse tilgjengelige ressursene. 
 
Tilhørighet 
UKM mener at tilhørighet til et større fellesskap er positivt. Å innmelde barne- og ungdomsarbeidet i 
en organisasjon kan i noen tilfeller svekke tilhørigheten til lokalmenigheten. Det er allikevel mange 
barn og ungdom som beholder en aktiv relasjon til Den norske kirke, etter å ha vært innom en rekke 
aktiv i organisasjoner i oppveksten. Ikke minst er  organisasjonstilknytning en stor fordel når man 
flytter for å gå på videregående skole eller studere. Organisasjoner gir nye bekjente i andre deler av 
landet, og det gir tilhørighet til et nasjonalt fellesskap. På denne måten øker organisasjonstilhørighet 
sjansen for at ungdom og unge voksne fortsetter i et kristent arbeid for ungdom eller unge voksne, i 
tillegg til å søke en menighet på et nytt sted.  
 
UKM16 mener derfor at menigheter i Den norske kirke bør oppmuntre sitt barne- og ungdomsarbeid 
til å benytte seg av de mulighetene innmelding i en organisasjon åpner for.   
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