
 
 

 

Velkommen til  

Ungdommens kirkemøte 2018 
Du er registrert som delegat, gjest eller medarbeider til Ungdommens kirkemøte 2018 

(UKM). Du er hjertelig velkommen til spennende dager sammen med unge fra hele landet, 

og til å drøfte viktige saker som gjelder ungdom og kirken.  

 

UKM varer fra fredag 28.september kl. 15.00 til tirsdag 2.oktober kl. 15.00  

Vi skal være i Stavanger bispedømme -  og vi har base på Scandic Stavanger Forus. 

Temaet for årets UKM er «Hindre dem ikke».  

 

Åpningsmøtet starter 28.september kl. 15.00 og dit er det også invitert noen gjester. Etter 

åpningsmøtet blir det servert middag for delegater og gjester, før kvelden fortsetter med litt 

program. 

Frammøte og reise til/fra UKM 

Registreringen starter fredag 28.september fra kl. 14.00.  

De som sender deg til UKM betaler reisen din.  

Det er obligatorisk oppmøte på alle samlinger på UKM. Vi ber derfor alle om å bestille reise 

hjem etter kl.15.00 på tirsdag. Det er kort vei til både flyplassen og toget fra hotellet, så det 

er mulig å rekke fly og tog som går etter kl. 16.15. 

Saker til Ungdommens kirkemøte 

Årets program og sakspapir finner du på  

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/ungdommens-

kirkemote/saksdokumenter-og-vedtak/   

Der ligger alle saksdokumentene. De kan lastes ned om du ønsker å ha de tilgjengelig på 

maskin.  

 

I år vil vi ha papirløst UKM. Det betyr at du må ha med deg nettbrett eller PC/MAC.  

Forslag til endringer og avstemminger vil skje via nett. Se vedlagt informasjon om hvordan 

det fungerer. Det vil bli kursing i hvordan ting foregår. Et par uker før møtet starter vil du 

motta en e-post med beskrivelse på hvordan du logger deg på – og du kan bli kjent med 

systemet. 

 

Komiteer 

Sakene blir fordelt på komiteer. Sakene som skal behandles i komiteene er UKM 04/18 til og 

med UKM 08/18. For at vi skal kunne sette sammen gode komiteer til de ulike sakene, er det 

en fordel for oss å vite hvilke saker du er mest engasjert i, eller har lyst til å arbeide med. Vi 

ber om at du melder fra om hvilken sak du vil være med og behandle i komité. Du melder fra 
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 om det til jg298@kirken.no innen 15. september (husk å skrive 

hva du heter). Vi kan dessverre ikke garantere at alle kommer i 

den komiteen de ber om, siden vi må fordele delegatene jevnt på komiteene. Men alle 

delegater er selvsagt med og behandler alle saker i plenum. 

 

Vi ber deg være godt forberedt på sakene, og aller helst drøfte sakene sammen med 

ungdomsrådet, organisasjonen du representerer eller andre ungdommer i den 

sammenhengen du kommer fra. I komiteen legger alle fram sine synspunkt, tanker og 

kommentarer til den aktuelle saken. På fredag vil vi ha en «Kaférunde», der alle komiteene 

får en rask orientering om de andre komiteene sine saker og kan gi innspill og refleksjoner 

som komiteen kan bruke i sitt arbeid.  

Praktisk informasjon 

- Når det gjelder overnatting, blir det på tremanns- og tomannsrom med oppredd 

seng. 

- Om du trenger spesiell tilrettelegging, må du snarest melde fra til jg298@kirken.no  

- Har du matallergier? Meld ifra så fort som mulig (samme adresse). 

- Foreløpig protokoll fra Ungdommens kirkemøte blir lagt ut på kirken.no/ukm (under 

fanen saksdokumenter og vedtak) med en gang etter møtet.  

Endelig protokoll blir lagt ut i slutten av oktober og sendt elektronisk til 

bispedømmekontorene og organisasjonene, samt andre relevante mottakere.  

 

Dersom noe er uklart, eller du har spørsmål, kontakt ungdomsrådgiver i Kirkerådet, Jens 

Bjelland Grønvold, enten på e-post: jg298@kirken.no eller på telefon 23 08 12 92.  

 

Vedlegg 

- Brosjyre om ungdomsdemokratiet i Den norske kirke. 

- En veiledning om hvordan en sak behandles på UKM.  

(For deg som er delegat er det viktig å lese gjennom veiledningen.) 

- System for elektronisk møtegjennomføring av Ungdommens kirkemøte 

- Program for Ungdommens kirkemøte 2018 

 

Velkommen til UKM 2018 og Stavanger bispedømme!  

Med vennlig hilsen 

 

 
Paul Erik Wirgenes 

direktør, Avdeling for menighetsutvikling  Silje Håve Smørvik (sign) 

leder i Utvalg for ungdomsspørsmål 
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