Referat og utdrag av
powerpoint
fra «16-30»-møte
7.desember

Referat fra ungdom på tvers-møte 7.desember i Stokka kirke
Tilstede: Hillevåg, Stokka, St.Johannes, Varden, St. Petri, Hafrsfjord, Hundvåg, Vardeneset, Tasta, Hinna, Bekkefaret, samt Ynglingen og Follow me.
1.

Oversikt fra menighetene/Kommentarer til oversikten på nettet:

Tor Magne korrigerer i kalenderen på nett.
Hillevåg: Ungdomsgudstjenester til våren 2017. «Ung kirke»? Månedlig. Søndag kl 18.
Stokka: Ungdomskafé, ikke klubb. Sjekke Karisma!

St.Johannes/Varden: Ungdomsklubb annenhver søndag kl19-21.30. Mest 8.-9.-klassinger. Gudstjeneste halvårlig. Noen få eldre ungdomsledere i trosopplæringstiltak. Bandet
«Seven» (9.kl.+the lovely orchestra»…)
St.Petri: Nytt menighetshus. Ungdomsklubb annenhver onsdag og annenhver fredag. Mest 7.klassinger… Ca kl. 19-21.
Hafrsfjord: Follow me-folkene trakk seg. Hhv. 4.-5.- og 6.-7-klassegjeng med «mat, Bibel, leik»,. Young Life i miljøet «overtar» dem…
Hundvåg: Soul Children. Cellegruppe for 18-30. Skiweekend.
Vardeneset OG TASTA: Ta bort Life Skills. Ung kirke to ganger i vår. Ungdomsgudstjeneste med klubbkveld, fredager. Samarbeid med Tomas Røsbakk på Randaberg.
Ledertreningskurs.
Hinna: Inge påmeldte på Milk i år. Ungdomsledersamlinger fra 12-19 år, og vil satse mer og mer på det. Hyppighet: Annenhver måned. Har hatt lite utbytte av Milk i forlengelsen
av kurset. (Milkerne forsvinner etterpå). Kan bandet brukes også andre steder? (Ung kirke…)
Ynglingen: Ungdomskafé kl. 19-22 på søndager. Kitt-kurs 17-19. Krik 20-21. Bridgebuilders og kanskje Liv på vgs.
Bekkefaret: Diverse ungdomssamlinger ved Kendra (smågrupper/relasjonsbygging)
2. Gjennomgang av Powerpoint (vedlagt fil på de neste sidene)
3. Kommentarer til PP:

Mange ønsker «Ung kirke» som felles betegnelse på ungdomsgudstjenester i alle menigheter.

Rogaland KFUK-KFUM: Milk og Liv. LiV-kursene er en stor ressurs, men ligger nede nå. Ten Sing Norway. Kan vi engasjere oss på tvers?

Skolekorpsene en spennende ressurs.

Konfirmanttiden.
Hva skjer etterpå som gjør at de ikke kommer tilbake??? Vi må ta utgangspunkt i konfirmantene.

Samarbeid med andre kristne organisasjoner: Hva skal til for å si at dette er «vårt» arbeid?

4. Foreløpige konklusjoner / Til neste møte:
Til neste møte oppfordres alle til å intervjue noen i målgruppen.
På møtet var det stor oppslutning om å fokusere på hvordan det er å være 16-30 i dag, og et ønske om å være nær ungdommene/ de unge voksne. Det er i relasjonene kirken kan bety en
forskjell for folk, og vi kan dele evangeliet på en god måte! For å gjøre dette, må vi kanskje organisere oss annerledes og jobbe på andre måter enn i dag. Det vil i så fall gå ut over noe.
Hvordan griper vi dette an? Hva er vi villige til «å ofre»? Hvordan vil de som jobber med denne målgruppen selv ønsket å jobbe fra dag til dag? Hvordan kan vi rekruttere frivillige i et slikt
konsept? Og, hvordan forholder vi oss til det de har gjort i Bergen og Oslo (St. Jakob og Majorstua+)?
NESTE MØTE: Onsdag 22.februar kl. 19.00

|

INTERVJUER MED 16-30

-Spørsmål…
-Erfaringer?
-Behov for svar!
-Hovedtema neste møte?
-Deretter snakke med de mer perifere?

RELEVANS?
Aktivitetsorientering vs. «det å være kirke»: Et steg tilbake…
Hva er 16-30 opptatt av? Hva trenger 16-30 kirken til?
«Hva trenger 16-30 Jesus til»?
Relevans… HVEM ER DE???
Intervjuer…
Statistikk, bl.a. fra ungforsk: Ensomhet. Prestasjonsjag.
Skamfølelse. Kontrast mellom travelhet og isolasjon.
GRUPPESAMTALE OG NYSGJERRIGHET!

Samtaler.Relasjoner. Eksistens.
Hva kjennetegner det å være menneske i dag?
- Psykologisk perspektiv
-

Skam
Ensomhet
Stress og tidsklemme
Prestasjonsjag: Unik
Materialisme
Lengsel etter eksistensielle
samtaler
- Tro, mening, tvil er tabu.
- Relasjoner og sosialt
nettverk betyr alt

- Kirkens svar?
-

Dårlig samvittighet, skyld, teori
Krevende fellesskap?
Aktiviteter og deltakelsesforventning
Mer «mas» om hvor unik du er?
Bunadstradisjonene
Aktivitet og ferdige løsninger
Sannhet med stor S; «take it or leave it»
En kultur for noen få…?

Samtaler Relasjoner. Eksistens.
Hva kjennetegner det å være menneske i dag?
- Samfunns-/markedsperspektiv
-

Svake konsentrasjonsevner (maks 7 min.)?
Søvnforstyrrelser
Digitale medier (2-/1000-veiskommunikasjon 24/7)
Nytelsesperspektiv / Bedøvelsesperspektiv
Individualister i flokk
Resultat/måloppnåelse her og nå
Sannhetene finnes ikke / er ikke tilgjengelig
Autoriteter finnes ikke
Globalisering på godt og vondt

Organisering
Ukirke
Majorstua+
St.Jakob
Fryshuset

