
  

  

 

DEN NORSKE KIRKE 

Borg biskop   
 

 Borg bispedømmeråd  E-post: borg.biskop@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 Saksbehandler  

 Bjarne Aas gate 9  Web: www.kirken.no/borg  Telefaks: 69 30 79 01 Vigmund Gundersen 
Djupang 

 

 1606  FREDRIKSTAD  Org. nr.: 974760533  Bankkontonr: 3000 21 38464 69 30 79 07  

 

 

 
Menighetsrådene i Borg m.fl. 
  

 

Velkommen til ungdomsting 2018 
   

Tiden er kommet for å finne delegater til Ungdomstinget. 
Årets Ungdomsting avholdes 9.-11. Mars på Havna feriepark, Tjøme. 
Ungdomstinget åpner fredag formiddag og avsluttes søndag ca. kl. 14:00. Det 
går offentlig transport fra både Horten og Oslo og det vil være mulig å reise 
fra disse stedene sammen med en reiseleder. Detaljert opplysning om dette 
samt praktisk informasjon om oppholdet sendes ut til deltagerne etter 
påmelding 
 
Hva er Ungdomsting? 
Ungdomstinget er et faglig, sosialt og kirkelig fellesskap. Den faglige 
dimensjonen innebærer å diskutere og bestemme saker som angår hvordan 
kirken styres. Det sosiale innebærer å skape et felleskap på tvers av 
menighetsgrensene. Et Ungdomsting skal være faglig, men kan også være 
koselig. Den kirkelige dimensjonen handler om å møtes som kirke og som 
troende. På Ungdomstinget legger vi opp til samlinger hver kveld med 
lovsang og andakt. Biskopen vil ha bibeltime til inspirasjon for arbeidet vårt, 
både på tinget og hjemme.  
 
Deltakelse på Ungdomstinget gir grunnlag for fravær fra skole uten at dette 
føres på vitnemålet. Mal for dokumentasjon av dette er vedlagt. 
 
Flyer om Ungdomstinget 2018 er vedlagt og finnes på Borg bispedømme 
sine hjemmesider. Skriv ut og gi til alle aktuelle ungdommer (15-30 år). Bli 
med å rekruttere ungdommer i deres menighet til denne viktige samlingen! 
 
Menighetene kan melde inn saker til behandling i Ungdomstinget, og dere 
kan foreslå kandidater til det nye Ungdomsrådet. Hver menighet sende to 
delegater som får stemmerett. Det er ellers mulig å ha med flere fra hver 
menighet, men da uten stemmerett. Frist for påmelding er 08.02.2018  
 
Det koster 1200 kr å delta på Ungdomstinget, og vi oppfordrer menigheten 
og organisasjonene til å dekke dette for sine deltakere.  
 
Påmelding ungdomsting: 
https://response.questback.com/kirkeligarbeidsgiveroginteress/borgut201
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Ved spørsmål – ta kontakt med Ungdomsrådets leder Aleksander Abelsen tlf. 
95476273 eller rådgiver Vigmund Gundersen Djupang, tlf. 91102710 eller 
VD275@kirken.no  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Atle Sommerfeldt.    
biskop   Vigmund Gundersen 

Djupang  
   rådgiver  
    

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 

 

 

 

Mottakere:    

Menighetsrådene i Borg m.fl.    

Ungdomsansvarlig i menighetene i 

Borg bispedømme 

   

Ungdomsorganisasjonene i Borg     
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