ÅRSRAPPORT UKIRKE 2018
I august overtok ungdommer Nygatens
forsamlingshus, landets eldste bedehus!
Etter et lite år med forberedelser, innsamlinger
og ansettelse av prosjektleder, startet et treårig
diakonalt prosjekt 01.08.2018 med mål om å
skape møteplasser i Stavanger for ungdom og
unge voksne mellom 16 og 30 år.
Bak prosjektet står alle 16 menighetene i Stavanger kirkelige fellesråd, sammen med Det
norske misjonsselskap (NMS) og deres barne- og ungdomsorganisasjon (NMSU).
Foto: Helene Reite Uglem (Misjonstidende)

Først litt om huset og historien...
Da forsamlingshuset ble bygd i 1842
ble det ansett som et storslått, bredt og
rommelig hus! Haugianerne fikk
kritikk for å bygge huset i så store
dimensjoner. I dag er de fleste
innbyggere i byen ikke klar over at
huset eksisterer, siden det
«forsvinner» i gatebildet.

Huset er landets eldste bedehus i kontinuerlig drift,
og det ligger mange spennende historier i de lune
veggene. I storhetstiden samlet det opptil 300
mennesker! (Brannvesenet tillater 100 stk i dag).
Huset ble i 2017 gitt i gave fra forsamlingsstyret til
NMS. NMS og NMSU tok da initiativ ovenfor
fellesrådet for å starte et tilbud for ungdom og unge voksne, en aldersgruppe som er nærmest
fraværende ved gudstjenester og trosopplæringstiltak i byen. Målet har vært å gjøre om huset
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til et ungdomshus, ledet for unge av unge, basert på frivillig arbeid. I samarbeid med SMAU
arkitekter jobbet vi i høst frem en plan for innredning som skal fungere både praktisk og
estetisk. Arbeidstittel for denne prosessen er: «Festival og sakral».

…Så litt om økonomien i prosjektet
Stavangers 16 menigheter gikk sammen om å støtte 25 % av lønnsmidlene for
prosjektstillingen tilknyttet arbeidet, ut ifra en felles forståelse om at det må satses mer på
kirkelige tilbud for ungdom. Fellesrådet dekket 25 % og NMSU dekket 50 % av lønnsmidlene.
NMS og NMSU dekket også den månedlige husleien inkl. strøm og internett. Inntektene vi
får på fremleie går til NMSU. NMSU fører regnskap for Ukirke.
Vi startet opp arbeidet med medlemsregistrering. Medlemmer i 2018 betalte 50 kr for
medlemskapet og ble organisatorisk registrert i fire ulike lokallag i NMSU. Vi vil motta
Frifond-midler for dette. Ungdommene skal selv forvalte midlene i lokallagene.
Vi har opprettet en gavekonto for private givere. Til opplysning disponerer ikke prosjektet
inntektene fra butikken BYE i fremre del av huset.
Vi har ikke søkt om kommunale midler til driftsstøtte i 2018, men vi mottok tre store gaver:


Kr 100 000,- fra Bymenigheten Sandnes. 50 % av disse har gått til driftsutgifter, de
resterende 50 000,- er øremerket studietur for Ukirkes ledere.



Kr 127 000,- fra Stavanger bispedømmeråd i oppstarts-støtte for å kunne igangsette
diakonale tiltak og garantere underskudd ved arrangementer.



Kr 300 000,- i støtte fra Norems legat. Disse midlene var øremerket bekostning av
nye møbler og annet nødvendig inventar og utstyr som trengs.

Prosjektets oppstart
Prosjektleder og prest Anne Margrethe Ree Sunde ble ansatt i 100 % stilling fra 1.8.2018. I
forkant av ansettelsen arbeidet en egen styringsgruppe bestående av en student,
studentprest, sokneprest, diakon og representanter fra NMS, NMSU og fellesrådet, for å
forme prosjektets mål og struktur. Gruppa var samstemt i å avvente visjons-, mål- og
dokumentarbeid da man i liten grad har kompetanse og erfaring i menighetene med
målgruppen. Istedet ønsket styringsgruppa å dele formell struktur i to ved å danne:
1. Et eiermøte for eierne av prosjektet
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2. Et ungdomsstyre vi kaller Ungdommens menighetsråd
Styringsgruppa ble også enige om prosjektets navn:
Ukirke er en forkortelse for
Ungdomskirke. Det var viktig for oss å
kalle prosjektet noe med kirke, da vi vil
være tydelig på hvem som står bak
arrangementer og aktiviteter. Det vil
forhåpentligvis også skape identitet og
bygge bro fra konfirmasjonsåret (og etter
hvert en bro til hovedgudstjenesten?).

Hva gjorde vi høsten 2018?
Prosjektets bærebjelker er diakoni og

dekket bordene for et varmt måltid fra kl.

gudstjenestelignende arbeid. Psykisk

18. Vi har avsluttet ca kl 22.

helse og ensomhet er store utfordringer
blant ungdom og unge voksne i dag, og
Ukirke har ønsket å svare på disse
utfordringene gjennom diakonale tiltak.
Studentundersøkelsen fra høsten 2018
viste at 1 av 4 studenter føler seg
ensomme, og 1 av 6 studenter føler seg
alvorlig isolert. Vi bestemte oss raskt etter

Vi arrangerte Mat&prat 19 ganger høsten

prosjektstart for å åpne dørene og gjøre

2018. Det kom i snitt 20 studenter hver

forsamlingshuset klart for å et værested

torsdag i 2018.

parallelt med at vi ønsket å fullføre

De fleste som har kommet innom er

arkitektenes plan for møblering av huset.

studenter fra VID og UiS. Vi har også hatt

Huset er velegnet til å spise måltid

besøk av mange internasjonale studenter

sammen. Den første møteplassen vi startet

da vi har samarbeidet tett med

fikk navnet Mat&prat og er et sosialt

studentpresten om arrangementet. Til nå

møtepunkt hver torsdag kveld. Vi har

har det vært mye hygge og gode samtaler

møttes fra kl. 17, laget middag sammen og

rundt langbordet.
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Arrangementet kan kalles både et

arrangerte også en internasjonal kveld

diakonalt og dialogfremmende arbeid da

sammen med Hald internasjonale senter.

studenter fra mange ulike land, kulturer og

Arbeidet har foreløpig skjedd på

religioner møttes. Vi har hatt mange ulike

studentenes eget initiativ. De skal selv få

temaer og mat fra ulike land. Vi startet et

bestemme selv hvilke aktiviteter som

samarbeid med «Fra hage til mage» for å

startes opp, og hvordan et kirkelig

motta overskuddsmat som vi kan bruke i

«avtrykk» kan gjenspeiles i aktiviteten.

matlaging.

I samarbeid med studentpresten

På Thanksgiving laget vi fest med kalkun

arrangerte vi studentretreat for 20

og mange retter, og det kom 40 studenter!

deltakere på Utstein pilegrimsgård i
september.

Utover Mat&prat startet vi opp faste
aktivitetsgrupper som Spill&chill

Vi samlet ca 40 personer til dugnad.

(brettspill&kort-gruppe), Hobby DIY
(kunst&håndverk-gruppe) og andre tilbud

Vi arrangerte i 2018 2 kontinuerlige tilbud

som kan skape fellesskap og vennskap på

som i snitt samlet 30 personer. Vi

en rusfri arena. I desember arrangerte vi

arrangerte 6 enkeltarrangementer som

julekonsert, julebaser og juleverksted. Vi

totalt samlet ca 140 personer.

Lunsjtilbud og fellesskap
I høst har vi hatt samtaler med
Uteseksjonen, Bymisjonen, Natteravnene,
Sølvberget, politi og vektertjeneste, samt
butikkene i Nygata. Det oppstår et
inntrykk av at mange ungdommer
oppholder seg i byen, særlig på Sølvberget.
Vi har i høst spurt oss selv hvordan vi kan
være kirke også for denne «husløse»
ungdomsgjengen. Et av målene for 2019 er

Vi har også hatt besøk av politikerne, som

å starte opp «etter skoletid» på tirsdager.

er veldig positive til prosjektet vårt.
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Et hus for økumenikk og samarbeid
Vi tror at en viktig faktor i en økumenisk ungdomsgenerasjon er å samarbeide på tvers av
menighetsgrenser og trossamfunn, og trekke i retning med alle partnere som ønsker å gjøre
gode gjerninger for ungdom i byen. Høsten 2018 åpnet vi opp dørene for flere enn oss selv:


Pionerkirken (frimenighet med målgruppe studenter og unge voksne)



Slabberas (IMI-kirkens studentarbeid)



Krussen (kristenrussen) i Sør-Rogaland



Laget ved St. Olav og Kongsgård (Skolelaget)



Kvinner i nettverk



Nygatens ytre sjømannsforening

NMS Connect
Gjennom Hald internasjonale senter og NMS Connect inngikk vi samarbeid om ha
utvekslingsstudenter fra Brasil i skoleåret 2018/19. De har vært svært vellykket, studentene
har gitt en uvurderlig innsats. Studentene har bodd i forsamlingshusets leilighet og bidratt i å
etablere Ukirke det første året, samt deltatt på en rekke leirer i regi av NMS U og besøkt
menigheter i Stavanger (ungdomsgrupper, eldretreff, gudstjenester).

Stavanger, 12.02.2019
Anne Margrethe Ree Sunde
Prest og prosjektleder for Ukirke Stavanger

5

