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Gustavsson innvendte at spørs-
målet om gudstro handler om hva
som samlet sett gir den beste for-
klaringen.

– Den intuitive forståelsen av
menneskets verdi blir hengende i
luften med et sekulærhumanistisk
utgangspunkt, men med kristen tro
faller brikkene på plass, hevdet han.

Debattleder Tom Hetland spur-
te om vi framover vil se at huma-

netikere og kristne i større grad
kjemper sammen for menneske-
verdet. Gustavsson svarte at man
nok vil se samarbeid i noen spørs-
mål, mens man i andre vil bli sta-
dig mer klar over den store kløften
som finnes mellom disse to per-
spektivene.

Jobbe videre
Margunn Serigstad Dahle opp-

summerte debatten som utfor-
drende, klargjørende og tankevek-
kende. Hun anbefalte et samtale-
opplegg som blir lagt ut på nettsi-
den snakkomtro.no, for dem som
vil jobbe videre med spørsmålene.

Også generalsekretær Erik Fur-
nes i Indremisjonsforbundet er
fornøyd med arrangementet etter
å ha fulgt den fra salen. Han viser
til at det i forkant var reaksjoner på

dette grepet, men mener det bidrar
til å utruste ungdommer til å møte
hverdagens utfordringer som
kristne på en offensiv måte.

«Jeg tror at en slik debatt model-
lerer noe kjempeviktig i en trygg
setting,» skriver han på bloggen
sin. DAGEN

nneskesyn 
genting

Stor etterspørsel etter forbønn og veiledning 
Hundrevis av ungdommer har tatt
kontakt med forbederne og veile-
derne under UL.

TORE HJALMAR SÆVIK
tore.hjalmar.saevik@dagen.no

Etter alle bibeltimer og kveldsmø-
ter har deltakerne hatt tilbud om å
samtale og be med noen hvis de
ønsker det.

– Responsen har vært veldig
god, sier Berit Dagsland som har
vært koordinator for denne tjenes-

ten. Veilederne merker at talene
berører tilhørerne. Fram til lørdag
ettermiddag hadde rundt 650 ung-
dommer søkt forbønn.

– Det handler mye om frelses-
visshet. Så er det flere som er vokst
opp i kristne familier og sier at de
ønsker å ta et standpunkt for Jesus.
Et par personer er også blitt frelst,
opplyser Dagsland. Hun legger til
at mange har nød for venner og fa-
milie som ikke er kristne.

Det tydeligste gjennomgangste-
maet er utfordringer knyttet til å
være kristen i hverdagen.

– Mange har det tøft som kristne

i et ikke-kristent miljø, sier hun.
Berit Dagsland har vært med i

forbønns- og veiledningstjenesten
på UL i fire år og merker at terske-
len for å ta kontakt er blitt lavere.

– Ungdommene tar på alvor
Bibelens ord om å bære hveran-
dres byrder, sier hun. Etter hvert
møte er det også kommet inn
mellom 100 og 200 bønnelapper.

Siden en del av de som har bedt
om forbønn og veiledning har be-
hov for videre oppfølging, legger
arrangørene til rette for dette
gjennom lokale kontaktpersoner i
NLM UNG og ImF-UNG. DAGEN

en er menneskeverdet en overenskomst. Vi bestemmer oss for at mennesket er verdifullt. Men det har ikke verdi i seg selv. Kristen tro har et
viste til Bibelens ord om at mennesket er skapt i Guds bilde. FOTO: ØYVIND GANESH EKNES

Ingvar S. Nødland (19), Gilje
Møtene. Det er fint å oppleve
det åndelige fellesskapet vi
har som kristne og kjekt med
et så stort fellesskap, kjekt å se
at vi er så mange.

Kari Karlsen (15), Karmøy
Det er kjekt å møte nye folk
og være sosial. Og det har
vært kjekke møter med bra
sanger og talere. 

Rune Espevik (20), Ølensvåg
Møtene. Særlig møtet der Per
Åge Berge snakket om ret-
ningen på livet. Han fokuser-
te både på dem som er på vei
bort fra Gud og på dem som
ikke ser at det skjer noe i kris-
tenlivet deres. Det var utrolig
sterkt. Men møtene er i det
hele tatt veldig gode. Talerne
er ærlige, fokuserte og utfor-
drer folk til å ta oppgjør.

Eirin Øystese Hansen (20), Ål
Jeg har gått på internatskole
og synes det er kjekt å pleie
relasjoner etter et år der vi
ikke har hatt så mye kontakt.
Det er også fint å få åndelig
påfyll. Alkoholseminaret
med Rune Larsen om alkohol
var bra. Jeg tror det særlig er
viktig for dem som er 15 år og
oppover fordi de er i en alder
da alkohol begynner å bli en
aktuell utfordring.

på
Ung Landsmøte

Hva har vært det beste
med UL?

FLERE TILBUD: Berit Dagsland
har hatt koordineringsansva-
ret for et omfattende for-
bønns- og veiledningstilbud
under UL. 


