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UKT-konferansen 2018 (knyttet til bachelor-programmet Ungdom, kultur og tro ved MF) hadde som 

hovedtaler Nick Shepherd. Han er bl.a. forfatter av boka «Faith Generation» og har ledet ulike av 

Church of England’s satsninger på barn og unge. 

En alvorlig situasjon – og et viktig satsningsområde 
Nick Shepherd tegner et bilde det er verdt å ta på alvor: Kirken opplever at yngre generasjoner 

forlater fellesskapet i raskere tempo enn noensinne. Det henger også sammen med at bare 35% av 

anglikanske foreldre syntes det var viktig å gi troen videre (i motsetning til 65% som syntes «good 

manners» var viktig). 

Med henvisning til Charles Taylor’s A Secular Age viser Shepherd at unge mennesker slipper ikke 

unna å ta valg når det gjelder sine livssyn. Man kan ikke bare ubevisst vokse inn i en enhetskultur, 

den muligheten finnes ikke lenger. Presset på troen er imidlertid ikke like stort hele livet. Han 

beskriver «adolescence as a pressure point». Det betyr at det i denne perioden veldig mange tar valg 

som gjelder resten av livet, og her må Kirken satse for å gi muligheten til å bli del av et kristent 

fellesskap. 

Et fellesskap for mening, praksis og erfaring 
Denne situasjonen kan være krevende for Kirken, men er også full av muligheter. Statistikken viser at 

på tross av Kirkens nedgang, så er det ikke en annen institusjon eller ideologi som har erstattet den 

som helhet. Det er ikke etterkrigstidens sekulariseringsteori som har slått til, det er ikke entydig slik 

at «vitenskap som har danket ut religion». Samfunnet er post-kristent, men også post-sekulært, 

hevder Shepherd. 

Det betyr at er minst like stort behov som før hos unge mennesker for fellesskap som gir mening, 

praksiser og erfaringer. Kirkens forkynnelse og undervisning vil fortsatt spille en viktig rolle, men ikke 

i isolasjon. En kirkelig hovedoppgaver er «finding spaces for young people to be Christians.» Folk 

trenger både en prosess og et fellesskap for at det skal skje.  

Det trengs en arena for å sette ord på spørsmål. Det trengs læring gjennom å ta del i praksiser, både 

innenfor Kirkens vegger og utenfor. Og det trengs erfaringer av et virkelig møte, både med andre 

mennesker og med Gud. 

Refleksjoner fra en norsk folkekirke 
Plassert i en norsk drabantby, tenker jeg at Nick Shepherd understreker hvor viktig det er å tenke 

helhetlig om menighetens ungdomsarbeid. Trosopplæringstiltakene er viktige i en situasjon der 

kunnskapen om kristen tro er mindre enn før og den jevne oppslutningen lavere. Da er det viktig med 

disse dosene som trosopplæringsreformen gir gjennom sine punkttiltak.  

Samtidig er det av stor betydning at det finnes kontinuerlige fellesskap som deltakere på disse 

tiltakene kan gå inn i. Det er da læring og dannelse virkelig kan skje. Dette er ikke kristne fellesskap 

som skal være bobler, adskilt fra resten av ungdomskulturen. Kirkens oppgave er å hjelpe unge 

mennesker til en skjelning –til å se hvordan Gud er aktiv i alt, ikke bare innenfor Kirkens vegger eller i 

det «overnaturlige». «Finding God’s story everywhere in life» - det er et av Kirkens store kall, ifølge 

Nick Shepherd. 


