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Referat fra møte i DELKs Ungdomsråd (UR) 

Videokonferanse på Microsoft Teams tirsdag 22.03.22 kl. 19.00-20.30 

 

Tilstede: Peter Johansen (leder), Emil Simonsen (sekretær), Christine Høvås, Helene Johansson, 

Henriette Bjørntvedt og Åsmund Helland. 

 

Åpning, m/bønn av Helene Johansson 

 

UR 06/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

UR 07/22 Ungdomsrådets uttalelse om Bondal 

UR samtalte og delte sine tanker rundt Bondal som leirsted. Først og fremst hvilket 

forhold en har til stedet, og siden hva en ser for seg at Bondal kan brukes til. Ut fra 

samtalen utformes følgende uttalelse: 

Vedtak: «Ungdomsrådet har drøftet Bondal Fjellstue som leirsted. Det er mange 

gode ting med stedet, men vi ser også noen utfordringer.  

Pris 

Ungdommer fra MinGle som skal på leirhelg dit i starten av april, må betale 700 kr 

for en helg. Dette er allerede litt i grenseland dyrt. Hvis dette skal dobles blir det for 

dyrt for ungdommene og turen blir vanskelig å gjennomføre. Det som har vært en 

fordel med Bondal til nå, er at det er inne i DELK-systemet og er mulig å ha rimelige 

leirer der. Økes prisen betraktelig, vil denne fordelen forsvinne. Vi frykter også at 

denne prisøkningen vil gjøre det vanskeligere å få med seg folk på leir og at 

inntektene til Bondal dermed ikke nødvendigvis øker til de nødvendige nivåene.  

Arrangering av leirer 

Bondal er en veldig trivelig plass med sjarm. Det er omringet av flott natur med 

fabelaktige turmuligheter. Det er mange som har gode minner fra utallige leirer opp 

igjennom, men selv de uten nostalgifølelsen er enig i at det er et koselig sted. At det 

ikke er dekning der, hjelper også på det å koble seg av og komme seg ut i naturen. 

Likevel kan det også by på vanskeligheter å ikke ha dekning over en periode. Å 

kunne arrangere leir der har sine fordeler i og med at det ikke er et like stort trykk 

som andre leirsteder har; man trenger ikke være like tidlig ute med å booke. 

Samtidig ligger Bondal langt unna. Det var en annen sak da DELK drev sitt eget 

busselskap, men nå er en nødt til å skaffe privatsjåfører for å gjennomføre leirer. 

Plassbegrensningen bidrar også til at å arrangere leirer kan være utfordrende og 

føre til at ungdommer ikke får være med på leir, fordi det er fult.  
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Hva kan Bondal brukes til? 

Bondal er et flott sted som egner seg for leirer. Ungdommer kan gjerne tenke seg å 

dra på leir dit, og da også gjerne lenger enn en helg. Hvert ungdomsarbeid kan ha 

hver sine leirer på Bondal. Stedet kan også bli brukt til ledertrening.  

Likevel er det av stor interesse for DELK Ung å kunne arrangere flere fellesleirer for 

ungdomsarbeidene. Det er ikke mulig på Bondal grunnet plassbegrensningen. En 

slik felles-leir ville vært veldig styrkende for ungdomsarbeidet og økt 

fellesskapsfølelsen for hele DELK Ung.  

Det er ikke lett å være kreativ og tenke særlig stort når det ikke er bedre plass på 

leirstedet. Dermed blir det hver tue for seg. De to bruk som blir stående er da: 

Turer med det lokale ungdomsarbeidet og ledertrening. Ellers er det ikke så mange 

andre gode ideer for ungdommene.» 

 

UR 08/22 Ledertreningsleir på Ryen 

Siden Bondal har blitt satt disponibelt for flyktninger, flyttes ledertreningen til 

Ryenberget. De var veldig positive til det, og selv om det ikke er sikkert Bondal blir 

brukt av flyktninger, opplevdes dette som den sikreste løsningen. Ryen tar 1500 kr 

per natt, og med menigheters støtte håper vi å få kostnaden for deltakerne ned til 

tilnærmet lik null. Hensikten er å hjelpe menighetene å se hva ungdommene kan 

brukes til lokalt. Dette er en god investering, så det burde ikke være vanskelig å få 

støtte. Leiren kan anses som komplimenterende til UngDisippel-opplegget – selv 

om vi ikke har helt kontroll på hele deres program. Ungdommer som går der, er 

også hjertelig velkomne på denne ledertreningsleiren også.  

Til opplegget skal vi prøve å ta litt utgangspunkt i Awana-ressursene. Disse er litt 

mer trosopplæringsfokusert, så er det opp til oss å flette inn det praktiske aspektet. 

Tanken er at vi nå begynner i en ende og får oss noen erfaringer, selv om opplegget 

ikke er perfekt. Det kan nesten til og med være litt gøy å skyte litt fra hofte, særlig i 

motsetning til å tvinne tommeltotter. Nå begynner vi med en helg, så kan vi se hva 

vi kan bygge videre på. Dermed har vi noe i verktøykassen for veien videre. 

Ting som UR ser for seg at ungdommer kan lure på eller trenger å lære i 

ledertrening er: Hvordan sitter man i et styre? Hva er man selv god på og kan bidra 

med i et fellesskap? Hvilke ting er egenskapen en må lære seg? Hvordan samtale 

med andre – i litt mer sjelesørgerisk forstand? Hvordan reagerer folk på ulike 

situasjoner? 

Litt avhengig av hvilke ungdommer som kommer vil dette påvirke hva de kan bidra 

med på søndagsmøtet. Noen kan kanskje bidra musikalsk, andre kan si hva de har 

gjort på ledertreningsleir og hva ledertrening er. Noen ungdommer som ikke er så 

glad i rampelyset kan bidra med kirkekaffe. 
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UR 09/22 Podkast 

DELKpodden er en god ressurs, men på nettsidene blir det ikke hørt på av unge. Det 

er i grunn ingen garanti for at de kommer til å høre på det når det kommer på 

Spotify heller, for ungdommer hører ikke så mye på podkast. Hvis de gjør det, er det 

kanskje mest for å koble av. Dermed vil de heller velge noe underholdene og som 

krever lite konsentrasjon fremfor noe en skal lære av. Likevel har ungdommene 

som har vært med på å lage det, hatt det gøy med å produsere podkast. Kanskje når 

flere ungdommer får vært med på podkasten at vennene deres vil høre på. Det kan 

også til og med være lett å tipse ikke-kristne venner til å høre på.  

Hvis podkasten skal fortsette, er det viktig at det ikke er særlig ressurskrevende. Det 

må være en lav nok terskel til at det går an å ta opp på mobilen og sende inn – uten 

noe fancy opptaks-utstyr eller dataprogrammer. Som ordstyrer krever det jo litt 

forberedelse av spørsmål og tema og sånt, men så lenge dette ikke tar mange 

timer, vil podkasten kunne leve. Men hvis podkasten blir et åk, er det bedre å bruke 

kreftene på andre ting. Det vil være lurt om det er noen lokalt engasjerte som får 

ansvaret for å gjennomføre opptak. De vil ha ansvar for å rekruttere folk til de 

lokale episodene og foreslå tema. En slik person trenger ikke nødvendigvis selv å 

være med på podkasten.  

Podkasten burde kanskje markedsføres bedre. Det er ikke alle som vet at den finnes 

– spesielt ikke av ungdommene. Hva med å lage en reportasje fra et opptak? 

Vedtak: DELK Ung fortsetter med podkast-prosjektet. Syklusen fortsetter slik den 

er: DELuKs, Moskus, MinGle, Ryen. 

 

UR 10/22 Eventuelt 

Trysil-leiren er avlyst. Det var planlagt for leir i samarbeid med ACTA VeBu 

(Normisjon). Men siden det var mye usikkerhet rundt pandemi-situasjonen og at 

stedet som har vært brukt som leirsted ikke lenger leide ut, ble avgjørelsen tatt om 

å avlyse.  

Lydteknikeren som har vært utfordret til å være med på Kvitsund i år og fått tilbud 

om gratis leir, har takket nei. Dermed fortsetter jakten etter en kyndig lydtekniker 

som kan ha hovedansvaret for tekniker-gruppa.  

Fra nå av vil referat fra Ungdomsrådet legges ut på DELK Ung-nettsidene. Det er kun 

godkjente referater som legges ut. I disse referatene vil vi være tilbakeholdne i bruk 

av navn.  

   

 

Oslo, 23.03.2022 

Emil Simonsen 

Leder DELK Ung 

 

 


