Ungdomstinget 2018 5-6. April
Program for Ungdomstinget:
Torsdag
18:00 registrering
18:30 – åpningsmøte, litt humor, litt sang, bli kjent leker
19:30 – middag
20:30 – Caferunde /m konstituering, forretningsorden og presentasjon av sakene.
-Komiteleder presenterer saken kort, deretter caferunde
21:00 – 1. komitemøte
22.00 – Kveldsgudstjeneste i kirken –
Fredag:
0800-0900: Frokost
09:00 – 2. komitemøte
10:00 – 1.gangsplenum
12:00 – Matpakke lunsj (spiser uansett samlet)
13:00 – 3. komitemøte
15:00 – 2.gangsplenum
-valg av ungdomsråd
16:30 – ferdig
19:00 – oppstart av Byklekonferansen

Saksliste for Ungdomstinget 2018
01/18 – Konstituering og forettningsorden
Plenumsarbeid
1. Ungdomstinget arbeider gjennom plenumssamlinger og komiteer.
2. Møtet ledes av to dirigenter. Disse må ikke være delegater. Dirigentene skal lede
plenum i tråd med vanlig møteskikk.
3. Når møtet begynner skal det velges et tellekorps og refferenter som under møter
retter seg etter tilvisninger fra dirigentene.
4. Delegatene tegner seg til innlegg ved håndsopprekning. Det er lov å ha inntil to korte
replikker og en svarreplikk til hvert innlegg.
5. I saker der det skal fattes vedtak, skal behandlingen i hovedsak skje i en komite og i
plenum. En sak går først til behandling i en komite, som diskuterer seg frem til et
felles forslag. Så skal det diskuteres i plenum, deretter i komite før et endelig vedtak
fattes på 2.gangs plenumsamling. Dersom komiteen ikke blir enige legger man frem
en delt innstilling. Da skal både flertallet og mindretallet i komiteen legge dette frem
for plenum.
6. Delegatene har møteplikt på alle komitemøter og plenumssamlinger. Fravær skal
godkjennes av komiteleder.

7. Ungdomstinget kan gi gjester og andre inviterte talerett. Alle organisasjonene,
utdanningsinstitusjoner og andre kirkelige ansatte er invitert. UT stemmer over dette.
8. Vedtak fattes ved simpelt flertall.
Komitearbeid
1. Ungdomsrådet oppnevner en leder for hver komite. Lederen har ansvar for å
koordinere arbeidet i komiteen.
2. Komiteen velger den arbeidsformen og organiseringen som passer gruppen best.
3. For at en komite skal fatte et vedtak må 2/3 av medlemmene være tilstede.
4. Komiteen presenterer innstillingen sin ved begynnelsen av behandlingen av den
saken komiteen har hatt til behandling.
Forkortelser
1. Det er et ukjent antall forkortelser i kirken, her er de vi skal forholde oss til:
a. DNK = Den Norske kirke
b. UKM = Ungdommens Kirkemøte
c. UR = Ungdomsrådet
d. UT = Ungdomstinget
e. ATBDR = Agder og Telemark Bispedømmeråd
f. ATB =Agder og Telemark Bispedømm

02/18 – Valg av Ungdomsråd
-Hver menighet har to delegater med stemmerett, og så mange observatører de vil.
-Karen vil stille videre, men ingen andre i rådet har mulighet av ulike årsaker.
-UR har ansvar for å følge opp de som vil stille til valg under årets Ungdomsting.
-Vi prøver å få til go plenum, men hvis ikke blir det skriftlig valg på papir. Hvor man stemmer på 5-7
personer.
Hva er UR?
-Vi møtes 5 ganger i året pluss ungdomsting
-Vi legger opp sånn at vi møtes 3 timer før et ungdomsmøte i en menighet og deltar på dette i
etterkant.
-UR velger to delegater til UKM (pluss en observatør som regel)
-UR er høringsinstans for ATBDR (Agder og Telemark Bispedømmeråd)
-Man velges for et år av gangen
Samtale om innhold i sakene

UT 03/18 – Tro under Press
Vi følger opp UKM saken UKM 08/17 og ønsker å jobbe med følgende punkter som omhandler lokalt
og regionalt oppfølging:
 Gjøre ressurser på apologetikk tilgjengelig for menighetenes ungdomsarbeid
 Sette fokus på tro under press på skolene.
 Hvordan knyttet Skolelag tettetere til menighet?
 Hvordan imøtegå myter i naturvitenskap og historie i skoleverket



Sette fokus på ungdommers rett til å utøve sin tro i skolehverdagen.

Saksfremlegg
Som en oppfølging av UKM 08/17 tar vi noen av punktene videre på årets UT.
Mange ungdom opplever at det er vanskelig å si at du er kristen på skolene i dag, hvorfor er det
sånn og hvordan kan kirken hjelpe disse ungdommene?
Mange skoler har skolelag, men en del prester opplever at disse ikke har god nok kontakt med
menigheten, så hvordan kan man da knytte skolelagsarbeidet tettere sammen med menighetens
ungdomsarbeid? Laget (Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag) oppfordrer menigheter
til å bli Partnermenigheter i skolelaget, er dette en mulighet?
Det eksisterer mange myter om kristen tro, og ett par av disse finner man faktisk i skolebøker.
Hvordan kan vi som kirke utruste ungdom til å imøtegå myter om kristen tro? Det finnes masse
ressurser om trosforsvar; snakkomtro.no, ungdomsarbeid.no, apologetikk i Norge – et nettverk
(facebook gruppe), Veritaskonferansen etc. Hvordan får vi menighetene til å ta dette i bruk?
Komiteleder: Kenneth Gislefoss

04/18 -Ung i kirken – behov for felleskap
Tar utgangspunkt i fokussaken til UKM 2018 09/17. Vi fokuserer på det som heter «1830» men er
ikke nødvendigvis enig i det store aldersspennet. Vi tar vi utgangspunkt i Ungdomskirken konseptet.
Og jobber med følgende spørsmål: Hvordan starter vi opp ungdomsarbeid de stedene det ikke er?
Spørsmål til samtale:
-Hvordan skal samarbeidet med organisasjoner på oppstart av ungdomsarbeid være?
-Hvordan starte opp ungdomskirken ut ifra konfirmantkullet?
-Hvorfor er det viktig å gå i et kristen felleskap?
-Hvordan kan våre ungdomsarbeid være med å starte arbeid i nabo menigheter?
Vedlegg: Ungdomskirken – Hvordan tenke ungdomsarbeid i DNK –(Hvordan starte ungdomsarbeid)
Komiteleder: Karen Helene Bøhn Melhus

05/18 - Gudstjeneste i ungdomskirken – utarbeide liturgier for ungdomsgudstjeneste

Komiteen skal lage forslag til liturgier for ungdomsgudstjeneste som kan brukes i menighetens
ungdomsarbeid. Grunntanken i gudstjenesten med fem-delingen er god, men innholdet treffer ikke
alltid. En gudstjeneste bør alltid få et lokalt preg, det er ikke alt som funker i Feda som samtidig
funker på Skafså.
Spørsmål til samtale:
-Hva slags musikk burde det være på en ungdomsgudstjeneste?
-Hvordan opplever du gudstjenesten i DNK (Den Norske Kirke)?
-Er det noe i den vanlige gudstjenesten som fungerer for ungdom?
-Hvordan burde da en liturgi for ungdomsgudstjeneste være?
Komiteleder: Kristian Frestad

