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Misjon i ungdomsarbeidet i Lura menighet 
 
Fokus på misjon i ungdomsarbeidet i Lura menighet skjer gjennom små «drypp» og aktiviteter. Dette 
inkluderer menighetens misjonsprosjekt: Misjonsalliansens prosjekt i slummen i Manila, Filipinene. 
Enhetene (ungdomsklubb, ten- sing, KRIK, konfirmantarbeid med ulike grupper, lederkurs (MILK) og 
gudstjeneste med samtalegruppe for 16-30 åringer) integrerer misjonsfokuset på ulike måter.  
 
Ungdomsklubben (Loff1) 
 
- Bruk av lysgloben. Hver gang før klubben skal starte samles alle som er med i arbeidsgrupper (kiosk, 
teknisk, mat, inngang) og styret i kirkerommet rundt lysgloben. Barne- og ungdomspresten leser et 
bibelvers, så tenner alle sitt lys og ber en bønn inni seg. Til slutt ber presten en bønn hvor det er 
fokus på takk for at Gud hører våre bønner og at vi kan komme til Gud med hele våre liv. Globen er et 
symbol på verden som setter oss i en større sammenheng når vi plasserer våre lys. Forteller at lyset i 
midten er Kristuslyset, for han som er i sentrum.  
- Visjonen for klubben er at den skal være åpen, inkluderende, trygg. Styret jobber bevisst med 
hvordan vi møter nye og andre på klubben og er gode på å leve ut visjonen, det smitter så på andre 
som er på klubben. Alle er velkomne uansett religion. Vi har en kort andakt på 5 min. Vi gir tydelig 
beskjed dersom folk ikke oppfører seg respektfullt overfor andre,  
- Fokus: en gang i året har vi direkte fokus på misjonsengasjementet til Lura menighet som er arbeid 
blant barn og unge i slummen i Manila. En måte vi har gjort det på er: en fra misjonsforeningen eller 
andre som er engasjerte i prosjektet kommer og forteller om det og har andakt. Så har vi hatt noe vi 
kaller for den store adventskalenderauksjonen. Den går ut på at vi prøver å få gaver fra bedrifter og 
butikker. Disse pakker vi så inn, 24 gaver, disse får så en avtalt pris og det arrangeres amerikansk 
auksjon. Pengene går da til prosjektene vi støtter.  
- Kick-off samling hvert semester med arbeidsgrupper og styret hvor vi jobber med bevisstgjøring av 
våre roller som viktige i fellesskapet for at det skal bli et godt miljø på klubben 
 
Ten- sing. 
Har holdt på i et halvt år nå. Fokuset de har hatt dette semesteret har vært at som skapt av Gud har 
vi mennesker stor verdi. Det misjonale i dette blir da at de står foran menigheten, ungdomsklubben 
og synger om det de tror på. Enkelte av medlemmene snakker mellom sangene om hva det synges 
om, f. eks. vi har stor verdi for Gud.  
 
Konfirmantarbeidet.  
 
I kirkerommet: Hver konfirmanttime vi har i kirkerommet starter med at vi tenner lysene på alteret, 
da sier vi at dette er Kristuslyset, så det andre for oss mennesker som skal lyse videre det gode 
budskapet som Gud har gitt oss. Akkurat ordlyden her varierer jo noe.  
Bønnekrukke. Vi har en bønnekrukke som vi har fått fra Manila fra en av menighetene der. 
Konfirmantene spør etter denne. Da forteller vi ofte hvor den kommer fra, litt om misjonsprosjektet 
og hva misjon er. Så får de skrive bønnelapper å legge oppi.  
Konfirmantenes gudstjenestedeltakelse. 
Vi har fire ulike grupper konfirmantene kan være med i: Loff1 (ungdomsklubben), KRIK, Kreativ og 
Diakoni. Disse gruppene medvirker aktivt under en gudstjeneste hver i halvåret. Da er oppgavene å 
lese bønner, lese tekst, ta inn offer, bære fram bønnekrukka, lage til og betjene bønnestasjoner til 
bønnevandringer, dele ut nattverd, styre skjerm, drama til preken, bære prosesjonskors. Her står de 
aktivt fram som kristne. De utfører oppgavene med respekt og er engasjerte.  
Bønnevandringsstasjoner.  
- bønnekrukka. Denne blir alltid brukt ved bønnevandring, Her skrives bønnelapper, bæres fram og 
bes for samlet til slutt, ingen leser bønnene. De blir makulert av presten etter gudstjenesten.  
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- Bønn for verden. Globus, flagg fra hele verden, noen ganger lapper med land på, trekk lapp og be 
for det. Ellers et ark med misjonsbefalingen på eller andre bibelvers.  
- Vi har en monter som står i gangen utenfor kirkerommet med foto og ting fra Manila, denne tar vi 
noen ganger inn til bønnevandringen og har særlig fokus på å be for prosjektene vi støtter.  
- To ganger i året har vi gudstjeneste med særlig misjonsfokus. Da fokuserer vi og har bønnestasjoner 
også for andre land enn Filipinene.  
 
Diakonigruppe. Konfirmantene i denne gruppen fokuserer særlig på diakoni. De har praksis og 
undervisning på Lura bo- og aktivitetssenter. Her er det både de på senteret og diakonen som 
underviser. De er så i grupper rundt på avdelingene og er sammen med de eldre, setter i gang ulike 
aktiviteter, spill og snakker med dem. De gir av seg selv til noen som trenger det og møter 
medmennesker med omsorg.  
Kirkens nødhjelps fasteaksjon. Konfirmantenes gamle «samtalegudstjeneste» er en 
temagudstjeneste om fasteaksjonen. Her medvirker alle konfirmantene.  
Julehilsen til Manila. En av konfirmantgruppene som har undervisning i adventstiden lager og sender 
julekort til en av de lokale samarbeidspartnerne vi har. Jesus og den verdensvide kirke er tema for 
konfirmanttimen. 
Konfirmantleir. Ungdomslederne utfordres i gruppene de er ledere for til å fortelle hva det betyr for 
dem at de er kristne, dette i tillegg til at de er gode forbilder som ledere som møter konfirmantene 
med respekt og omsorg.  
 
Turnering i fotball og innebandy, trosopplæringstiltak for 1.vgs. 16-17 år. 
Ungdommer på 1. vgs. inviteres spesielt med brev. Ungdommer ellers får informasjon via ulike ting 
som skjer i kirken og ved plakat på skolen. Barne- og ungdomsprest går i storefri på ungdomsskolen 
og snakker med ungdommene, deler ut løpesedler og tar imot påmeldinger. Til turneringen samles 
en bredde fra hele ungdomstrinnet en lørdagskveld i Lurahallen. I pausen er det andakt, gjerne en 
idrettsutøver som forteller om hvordan det er å være tydelig kristen i en idrettssammenheng og hva 
det betyr mer personlig. Vi har også med regelen at de som banner blir utvist, markerer at her er det 
litt annerledes og at det er kirken og KRIK som står bak.  
 
MILK.  
Vi arrangerer hvert år lederkurs for ungdommer. De fleste som deltar går på 10.trinn, men noen 
ganger eldre ungdommer også. Vi følger opplegget til Norges KFUK-KFUM, men vi har noe utvidet 
praksis. Fra kursstart før sommeren det året de fleste er konfirmanter velger de seg praksisplass som 
de har gjennom hele året de går på MILK. Her kan de velge mellom: speider, barneklubb, ten- sing, 
ungdomsklubb og ulike tiltak i trosopplæringen. På kurset blir tema som jeg som kristen, leder, 
forbilde tatt opp. Vi jobber med hva som passer for hvem og at vi har forskjellige nådegaver.  
 
Gruppe for 16-30. Opplegget her er kort nattverdgudstjeneste i kirkerommet, preken som setter 
tema for samtalen etterpå. Tema som har vært oppe er: hva betyr det for mitt liv at jeg er kristen og 
bønn. Kateket, sokneprest og barne- og ungdomsprest deler på å ha disse samlingene. Det er en 
lørdagskveld i måneden.  
Noen ganger har jeg hentet ting fra http://explanation.dk/ til samtaledelen etterpå. Her er det 
ferdige undervisningsopplegg for ulike kristne tema. Det jeg i hovedsak har brukt herfra er: spørsmål, 
oppgaver, påstander, fire hjørner, små historier og tankeøvelser som er gode utgangspunkt for 
samtaler.  
 
Mari Løvås, barne- og ungdomsprest i Lura menighet 
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