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Gjennom Gudstjenesteveien har vi fått en økende bevisstgjøring av gudstjenesten som arena for barn og 

ungdom. Gjennom undervisning og interne kurs i organisasjonen har vi satt fokus på 
gudstjenestekunnskap og liturgisk bevissthet. Dette har vært tema og undervist i på diverse samlinger og 

festivaler for barn og unge, som f.eks. regionale barnefestivaler, på folkehøgskoler og på den nasjonale 

konfirmantleiren, Camp Norefjell. Fagsamlinger for frivillige ledere og ansatte har også hatt dette på 
agendaen, som f.eks ledersamlinger på Camp Norefjell og festivaler, kretssamlinger for frivillige, 
personalsamlinger og på fagdager for programansatte. 
 
Gjennom kurs og seminarer for kirkelige ansatte har vi fått bidra med viktige innsteg til hvordan man kan 
jobbe med barn og unge i gudstjenestearbeidet. KFUK-KFUM har vært bidragsyter med denne tematikken 

på diverse fagdager, stiftsdager og konferanser i prostier og bispedømmer over hele landet. Ekstra gledelig 
er at vi også har blitt sett på som en ressurs på fagdager for kirkemusikere.  
 

Vårt mål har vært å etablere en ny bevissthet rundt gudstjenestearbeid med barn og unge som hele 

deltagere i forberedelse og gjennomføring. Samtidig som vi har ønsket en tydeligere faglig profil på dette 
internt i organisasjonen, har det vært ønskelig å synliggjøre vår kompetanse på området overfor kirka, og å 
kunne være en relevant fagressurs på metodikk og tenkning. 
 
Vi opplever at vi i løpet av prosjektåret har klart å innfri mye av dette. Samtidig er dette noe vi anser som så 

sentralt og viktig i vårt arbeid, at dette nå er implementert som en sentral del i organisasjonens 

programfaglige arbeid. Gudstjenesteengasjementet har alltid vært stort i organisasjonen, men gjennom 
Gudstjenesteveien fikk vi en revitalisering og fornyet bevissthet på temaet. Prosjektetåret kan dermed 

anses som en katalysator for fornyet engasjement og arbeid. Prosjektetåret er over, men prosjektet 
fortsetter...  
I fordelingen av ressurser underveis i prosjektåret ble 

kursvirksomheten prioritert som viktigst. Arbeidet 
med en samleside for materiell og ulike ressurser har 

dessverre ikke blitt ferdigstilt. Dette arbeidet er 

påbegynt, men ikke sluttført. Dette også pga. 
sykemeldinger i kommunikasjonsavdelingen som 

skal ordne nettsiden. Vi beklager manglende 
leveranse på dette,  
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og håper å ferdigstille snarlig. I regnskapet fremstår det som ferdigstilt ettersom det kun er intern 
ressursbruk som gjenstår.  
 
Det er denne siste delen av prosjektet som vil være relevant for ressursbanken.no, og vi kommer tilbake 
med linker og info som kan deles der når nettsiden er klar.  
 

Det var mye aktivitet rundt prosjektet i 2019, som vist til over. Samtidig er det ofte lang 

planleggingshorisont for fagsamlinger, konferanser og diverse kursvirksomhet. Det var/er derfor også mye 
aktivitet i påfølgende år, 2020. Og som vist til over, vil dette fortsette fremover.  
 
Ellers, viser vi til ovenstående. 

Det er mye gudstjenesteaktivitet i organisasjonen. Kanskje mer enn vi først ante og håpte. Dette har gitt 

oss en fornyet tro på at vi skal jobbe videre med hvordan barn og unge kan bli enda mer aktive 
medskapere i gudstjenestearbeidet.  
 
Vi erfarer forøvrig stor vilje og mye engasjement til denne tematikken rundt om i kirka. Dette er svært 
gledelig. Likevel møter vi på en en tilbakevendende utfordring: den evige kampen om timene. 

Involverende prosesser med barn og unge i gudstjenestearbeidet tar tid. Denne tiden er det mange som 
ikke har. Vi har likevel fått utfordre med noen visjoner og idealer for hvordan vi optimalt sett bør jobbe 

med dette. Også er det samtidig stor vilje til å adoptere  dette inn den enkeltes lokale ressursvirkelighet.  

Som det står over, er prosjektets tematikk en viktig del av vårt programfaglige arbeid, også fremover. Helt 

konkret er fagområdet nå plassert som en del av porteføljen til en ansattressurs i Forbundskontorets 

programteam. Dette tydeliggjør mulighetene for faglig utviklings- og kompetansehevingsarbeid både 
internt i organisasjonen og eksternt inn mot kirka. Dette har allerede resultert i konkrete tiltak, bestillinger 
og kursvirksomhet både lokalt, regionalt og sentralt i både organisasjonen og i kirka. 
 

Se vedlagte regnskapsoversikt 
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