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18.-19.oktober var jeg så heldig å få dra på UKT (Ungdom, kultur og tro) konferansen som 
ble arrangert på MF i Oslo. Det var to forfriskende dager som gav nye tanker, ny inspirasjon 
og faglig påfyll. For en nyutdannet prest som meg var det også godt å få komme på et 
teologisk lærested og få kjenne på studentpulsen som råder på studiestedene. 
 
Seminarene på konferansen gikk over to dager, og jeg valgte å gå på seminaret som 
fokuserte på ledertrening. Av alle workshopene vi kunne velge mellom, gikk jeg på de som 
handlet om bibelbruk blant ungdom.  
 
Seminaret om ledertrening ble holdt av KFUK-KFUM, og første dagen handlet det om det nye 
MILK kurset som de skal lansere. I en av menighetene jeg jobber i har jeg ansvar for å holde 
MILK kurs, og derfor var dette seminaret særlig relevant. Del 1 av seminaret synes jeg var 
særlig spennende. Den ene modulen i MILK kurset ble presentert, det som handler om 
grenser, makt og kropp. Dette er et tema som er utrolig viktig at vi tar opp i kirken, og også 
med ungdomslederne våre.  
 
Jeg fikk stort utbytte av seminaret fordi det satte i gang tankeprosesser på hva jeg ønsker å 
formidle til mine ungdommer og ungdomsledere. Det var også utbytterikt fordi det fikk meg 
til å bli ganske provosert. Det ble snakket om hvordan vi skal snakke med ungdom og 
ungdomsledere om pornografi, og jeg er ikke enig i alt som ble sagt om temaet på 
seminaret. Jeg er enig i at porno er et tema vi må snakke mer om, men for min del mener jeg 
at dette en måte å uttrykke seksualiteten sin på er galt. Jeg mener at det er galt å se på 
porno fordi det har så mange uheldige og negative konsekvenser og fordi jeg mener det gir 
et galt bilde av kropp og seksualitet. Slik jeg opplevde at det ble fremstilt, skulle vi ikke si at 
noe (pornografi) var rett eller galt, men bare få ungdommene til å reflektere. Jeg mener vi 
som kirke må kunne si at noe er rett og galt. Uansett var det et spennende seminar som 
satte i gang tanker og som satte følelsene i sving. Det er bra! 
 
Torsdagen gikk jeg på en workshop som handlet om Bibelen i trosopplæringen. Seminaret 
var kanskje myntet på trosopplærere/kateketer, men som prester bruker vi jo selvsagt 
Bibelen mye og mange av oss er også inne i trosopplæringen. Workshopen presenterte 
forskning på hvilke bibeltekster som var tatt med som kjernetekster i trosopplæringsplaner i 
50 menigheter landet over. Det som var ganske påfallende var hvor mange fortellende 
evangelietekster som var tatt med som kjernetekster, og hvor påfallende få brevtekster som 
var tatt med. Jeg syns også det var interessant at brevtekster som er av en formanende 
karakter nærmest var helt fraværende i listene over kjernetekster. Denne workshopen fikk 
meg til å reflektere over hvilke bibeltekster jeg bruker i min forkynnelse og undervisning. 
Hva slags type tekster tenker jeg er kjernetekser? Er det deler av Bibelen og deler av kristen 
tro og lære jeg ikke forkynner over eller underviser om? Kirkeårets tekster gjør at vi prester 
går gjennom en stor bredde av Bibelen, men workshopen utfordret meg på å tenke gjennom 
hvilke bibeltekster jeg tar med i andre sammenhenger enn gudstjenesten.  



 
Plenumforedragene gav oss input på hvor kirken står. Nick Shephard fra Church of England 
gav oss input på utfordringer kirken i England har, og hvilke tiltak kirken har igangsatt for å 
møte disse utfordringene. Vi fikk også et foredrag av Johan Lövgren som har skrevet en 
doktoravhandling om folkehøgskoler og kristen trospraksis der. Han gav oss et innblikk i 
hvordan ungdom utøver troen sin på folkehøgskoler, og at ungdom både med kristen og 
ikke-kristen bakgrunn har fått møter med gudstjenesteliv på de kristne folkehøgskolene.  
 
Takk til PF for at jeg fikk stipendpenger til å dra på konferanse og få muligheten til å få input 
og innspill som maner til videre refleksjon over egen praksis! 


