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Referat fra møte i DELKs Ungdomsråd (UR) 

Videokonferanse på Microsoft Teams tirsdag 13. september 2022 kl. 19.00-21.00 

Møtet ble utsatt grunnet sykdom. 

 

Til stede: Peter Johansen (leder), Emil Simonsen (sekretær), Christine Høvås, Helene Johansson, 
Henriette Bjørntvedt, og Åsmund Helland. 

 

Åpning, m/bønn ved Henriette Bjørntvedt 
 
 
UR 17/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

UR 18/22 Kåring av vinner i navnekonkurransen 

Navnet på ledertreningen i DELK må reflektere innholdet, det må være lett å si, lett 

å lære seg og lett å forstå. Dermed kan ord på engelsk bli litt kronglete. Navnet må 

heller ikke kunne misforstås til at innholdet er idrettsrelatert.  

Vedtak: Vinner av navnekonkurransen for DELK Ungs ledertrening blir navnet: «Følg 

meg».  Forslagsgiver var Odd Gjerpe.  

 

UR 19/22 Orientering om disippeltreningsleiren 

Peter og Emil orienterte videre om status rundt disippeltreningsleiren. Tråden er 

tatt opp igjen fra i vår: Copy-paste og back on track. Leiren blir fortsatt på Ryen og 

opplegget er samme som sist. Foreløpig er det ikke så mange medarbeidere vi har 

med oss, men behovet avhenger jo også av hvor mange som melder seg på.  

For at ungdommene skal melde seg på, må menighetene utfordre ungdommene 

direkte. Kunngjøringene har en viss effekt, men ikke mer enn det. De trenger å 

finne noen navn som de kan oppfordre til å delta. 

Det blir spennende å gjøre seg erfaringer med Awana-opplegget. Noen har uttrykt 

skepsis til å bruke et slikt opplegg som har baptistiske røtter fra USA. Om det er 

kontekstualisert det godt nok for norsk bruk også inn i våre sammenhenger, vil vi 

prøve ut nå i første omgang. Om erfaringen blir at det ikke er noe for oss, er det 

også en erfaring gjort.   
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UR 20/22 Ledelse av Påskeleir i Trysil 

Lever egentlig fortsatt denne leiren, spør UR seg. Fra Telemark har det ikke vært 

mye engasjement å spore for denne leiren på mange år, og det ble mer en Vestfold-

greie de siste årene. Da PiT var på sitt største, var det mange unge voksne som var 

ivrige. Nå har det vært vanskelig å finne voksne som vil engasjere seg – og det er 

ingen som har spurt etter leiren.  

Det er jo en ski-leir, og om leiren skal leve videre, trenger vi noen ildsjeler som 

engasjerer seg for ski. Dermed stiller det mange krav til noen som skal arve 

engasjementet for leiren.  

Om vi skal gi fra oss ansvaret for leiren til Acta, blir det vanskelig å beholde 

eierskapet. Vi kan ikke si: «Vi vil gjerne at dere skal arrangere en leir som vi eier.» 

Dermed må det kartlegges hvor ønskene og behovene er.  

Det er dumt å holde på noe som er for tungt å drive, eller lempe det over på noen 

som ikke har veldig lyst. Nå har vi mange flotte møtepunkt for ungdommene våre 

med idrettsweekend og Tusenfryd-tur. Kanskje er det lettere å nedskalere fra full 

leir til en dag i Kongsberg og et møte? Mulig at tiden er utløpt for Trysilleir.  

Videre fremgangsmåte: Sende ut til menighetene en oppsummering av noen 

momenter fra denne samtalen, og spørre: Er det noen som kjenner kallet til å drive 

denne leiren videre? Hvis det ikke dukker opp noen, så blir skileiren lagt på is. 

 

UR 21/22 Evaluering Kvitsund 2022 

UR gleder seg over den gode leiren det ble i sommer og samtaler om hvordan 

suksessen kan videreføres til neste år. Allerede nå er det lurt å tenke ut navn som er 

aktuelle til seminar for neste Kvitsund. Det er også lurt å få en leder for 

lovsangsteamet allerede nå, så kan denne samle og arrangere øvelser i forkant.  

En viktig faktor for trivsel er å ha mange voksne til stede, slik kan alle bli sett. Det 

gjør ingenting at det er mange ledere selv om det er få deltakere. Et veldig fint 

punkt på evalueringa som ungdommene svarte på, var å spørre om de kunne tenke 

seg noen lederoppgaver til neste år. Det er veldig viktig at dette blir fulgt tett opp.  

I år opplevde vi en generasjonsknekk – de eldre ungdommene ga seg og de unge 

blomstret frem. Derfor var det en god del færre deltakere i år. Men dermed ble det 

lettere å få til en kulturendring for Kvitsund-leiren.  Å innføre leggetid var et grep 

for å endre kulturen og som kan ha forårsaket knekken, men som også la godt til 

rette for et veldig sunt miljø videre.  

Til neste år må vi bli bedre på å være tidligere ute med informasjon. Å kjøre hardere 

på med EARLYBIRD-priser, vil også øke handlingskraften for påmelding i 

deltakermassene. Så går det heller an å skru opp prisene etter EARLYBIRD fremfor å 

senke veldig på rabatten. På påmeldinga kan det også gjerne være mulig å melde 

sin interesse for møteledelse f.eks. Det er i hvert fall lurt at disse blir utfordret på 

forhånd, så rekker de å forberede seg litt mer enn når vi spør på leiren.  

Forslag til tema for neste leir: Jesus i GT.  
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UR 14/22 Anbefaling av bibelskoler og utdanning 

Tidligere har UR snakket om å anbefale 6 bibelskoler. Nå ble Hald diskutert om i det 

hele tatt er en bibelskole. Hald har tre eiere. En av dem er Strømmestiftelsen som 

helt klart er en humanitær organisasjon som ikke har en teologisk profil. Hvis en 

skal gå frem å gi sitt godkjent-stempel på noen bibelskoler, ja da bør man ha gravet 

litt dypere. Når vi gjør det, virker Hald nærmere som en folkehøyskole. Dermed 

faller den utenfor den kategorien vi skal uttale oss om og ut av lista. 

Men dette blir anbefalinger og ikke et godkjent-/ikke-godkjentstempel. Hensikten 

er ikke å fraråde å gå på visse skoler, men i positiv forstand oppmuntre til å velge 

disse.  

Når det gjelder anbefaling av videregående skoler, så må vi anbefale kristne 

videregående skoler. Det er litt dumt å anbefale spesifikke linjer, ettersom luthersk 

kallsetikk lærer oss at alle yrker kan tjene Gud. Og for å bli prest eller diakon, er det 

ikke kun en vei som er mulig. Det kan også bli tungt å kjenne på at en velger noe 

som UR ikke anbefalte. Dermed ser vi det lettere å anbefale og oppmuntre til å 

velge kristne skoler fremfor å anbefale spesifikke linjer.  

 

Vedtak: Følgende bibelskoler peker seg ut: Bildøy, Fjellhaug, Fjellheim, Grimstad og 

GUS. UR tar dette til etterretning og Leder DELK Ung tar saken videre med 

Tilsynsmannen for hvordan vi skal gå frem i arbeidet med anbefalinger.  

 

 

UR 22/22 Eventuelt 

Andre møtepunkter for ungdommene er under planlegging:  

• Idrettsweekend  11.-12. november.  

• Julebord   3. desember 

• Romjulskveld  28. desember 

 

Neste møte er 25. oktober  

  

 

21.09.2022, Oslo 

Emil Simonsen 
Leder DELK Ung 

 

 


