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Referat fra møte i DELKs Ungdomsråd (UR) 

Videokonferanse på Microsoft Teams tirsdag 24. mai 2022 kl. 19.00-20.30 

 

Til stede: Peter Johansen (leder), Emil Simonsen (sekretær), Benjamin Andersson (frem til 20.00), 

Helene Johansson, og Åsmund Helland. 

 

Åpning, m/bønn ved Benjamin Andersson 

 

UR 11/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

UR 12/22 Kvitsund 

Kvitsund nærmer seg. Vi mangler fortsatt teknikker-team og lovsangs-team. Espen 

Ottosen har takket ja til å holde seminar på fredag fra kl. 15.30 – 17.00. Andreas vil 

samle til et liknende seminar som i fjor, men i år med fokus på tjeneste i menighet. 

Det er jubileumsår, og dette vil få prege leiren. Det apologetiske temaet vil kunne 

knyttes opp mot vår identitet som kristne og viktigheten av å stå fast i denne i 

samfunnets motvind.  

Fra samtalen: 

Det vil alltid være bølgedaler i ungdomsarbeid. Nå er det utskifting i rekkene, og de 

som har vært med som medarbeidere i mange år, begynner å bli voksne og skal 

andre ting. Selv om det er optimalt om vi får til interne krefter, kan vi også bruke 

folk som ikke har så sterk tilknytning til DELK nødvendigvis – så lenge vi får ha 

henda på rattet.  

 

Vedtak: Benjamin forkynner på fredag. 

 

 

UR 13/22 Ungdomskultur 

Når man bikker 30 mister en ofte kontakt med det ungdommene utsettes for. Hvor 

mye snakkes dette om i de kristne sammenhengene? Dette er jo ting de møter hver 

dag hele tiden. Er vi redde for å ta i det? Føler vi at vi må kunne så mye om det? 

Mye handler jo om å gå sammen med ungdommene. Dette er noe som bør 

prioriteres – å øke kompetansen på ungdoms- og populærkultur. Det er mange 

gode ressurser på guttogjente.no. De som jobber med dette, kan det. Så må vi 
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bruke de ressursene som er tilgjengelig for oss. Vi er nødt til å vise ungdommene 

det alternativet som er bedre og bruke de hjelpemidlene som finnes til det. For det 

er veldig sjeldent snakk om porno, sex og kjønn på ungdomsklubbene, hverken fra 

talerstolen eller ungdommer seg imellom. Det blir for tabu. Den unge generasjonen 

er ikke fortrolig å snakke om ting som de har lagt merke til ikke er greit.  

Det er forståelig at det er vanskelig for voksne å vite hvordan en skal gå frem for å 

snakke om dette. Det er jo generelt et tema som mange må finne ut av selv, og det 

er veldig uheldig. Om de unge, ofte i veldig tidlig alder, må finne ut av disse tingene 

selv på internett, får de fort gale impulser. Kanskje er løsningen å ha flere 

ungdomskvelder der en kan sende anonyme spørsmål eller der taleren snakker om 

det, for dette er veldig tabubelagt. 

Likevel kan vi ikke snakke om dette hver gang, men oftere enn aldri. Så kan vi 

henvise til slike nettsider som guttogjente.no slik at de som ikke fikk stilt 

spørsmålene sine kan få svar på det de lurer på. I Tønsberg vil de gi ut boka til 

guttogjente.no til alle i 9. klasse.  

 

Vedtak: Ungdomsrådet oppfordrer menighetene til å ta opp ungdomskultur rundt 

porno, sex og kjønn som tema en gang i halvåret. Vi anbefaler bruk av ressurser 

som bl.a. guttogjente.no. 

 

UR 14/22 Anbefaling av bibelskoler og utdanning 

Bibelskolene Bildøy, Fjellhaug, Fjellheim og Grimstad er bibelskoler som vi kan 

anbefale. Gå Ut Senteret (GUS) og Hall virker også som trygge bibelskoler, men vi 

ønsker å undersøke disse nærmere. Det snakkes kanskje ikke så mye om 

bibelskoleår blant ungdommene, men heller valg av utdanning. Da må vi gjøre noe 

for å motivere til å ta et år på bibelskole. Siden vi ikke har noen videregående 

skoler, er det ikke like naturlig at bibelskolene kommer til klassen. Likevel kan det 

være nyttig at du også kommer til ungdomsskolen for å reklamere. Vi kan også 

invitere bibelskoler på ungdomskveldene. Kvitsund-stevnet er jo også et 

samlingspunkt. Bibelskolene kan jo sende noen dit. Informasjonen burde sikte seg 

inn på 1. mars, for det er søknadsfrist for ettåringstjeneste. 

Alle i UR undersøker og Leder DELK Ung graver mer i GUS og Hall sitt teologiske 

fundament og utfoldelse. Til neste møte kan en tenke på hvilke videregående skoler 

som finnes. 

 

Vedtak: UR anbefaler følgende bibelskoler: Bildøy, Fjellhaug, Fjellheim, Grimstad. 

GUS og Hall vurderes. 
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UR 15/22 Ledertreningsleir 

Ledertreningsleiren som skulle vært gjennomført 6.-8. mai, ble dessverre avlyst. 

Men nå har folk blitt kjent med konseptet, så derfor kan vi forvente medvind til 

høsten. Det har kommet tilbakemeldinger på at vi burde kalle det noe annet. 

Ledertreningsleir er et litt langt og kronglete ord som kanskje ikke er helt dekkende 

for innholdet. Vet ungdommer at man lærer om kirkekaffe på en ledertreningsleir? 

Det høres jo litt ut som det bare er for de som vil bli ledere og sjefer, og det er det 

jo ikke alle som vil … 

Fra samtalen: 

«Ledertreningsleir» er veldig generisk. Disippeltrening høres jo litt ut som 

Ung:Disippel – et navn som har blitt veldig stort. Å ha navnekonkurranse er en god 

ide! Hva om premien kan være gratis plass til den som vinner? Vi kan jo høre med 

både ungdommer og menighetene. Selv om det ikke er så mye innhold i DELKs 

ledertreningsløp ennå, gjør det ikke noe om navnet kommer først. 

 

Vedtak: UR utlyser en navnekonkurranse i ungdomsarbeidene og menighetene for 

ledertreningen i DELK Ung. Frist er 1. september. Midlertidig tittel er 

Disippeltrening. 

   

UR 16/22 Eventuelt 

  Dato for neste Ungdomsråd er 6. september. 

 

 

 

09.06.2022, Sandefjord 

Emil Simonsen 

Leder DELK Ung 

 

 


