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Konstituering+av+tinget:+
Einar!Østerhagen!og!Anne!Lise!Brenna!Ording!velges!som!dirigenter!
Halvard!Bjørkås!er!referent!
Torkild!Hausken!og!Frida!Øyen!er!tellekorps!
!
Sak+1:+Nestekjærlighet og ansvarlighet i møte med medmennesker på flukt 

- Enstemmig vedtatt, se vedlegg 
 
Sak 2: Sånn tror jeg 

- Enstemmig vedtatt, se vedlegg 
 
Sak 3: Kirka ditt lokale kulturhus 

- Enstemmig vedtatt, se vedlegg 
 
Statutter: 

- Enstemmig vedtatt, se vedlegg 
 

 
Valg: 
Fornavn Etternavn Født år Menighet/organisasjon Fast/vara 
Vanja Joramo 2001 Lesja Vara 

Ole Kristian Alajbeg Kamben 2000 
Bagn sokn, Sør-Aurdal 
kirkelige fellesråd 

2. år 

Amund Norland 1998 Gjøvik 2. år 
Olav Magnus Knutsen 1998 Gjøvik kirke 1 år 

Pia Nilsson 1997 
Moen/Ål KIME - Hamar 
bispedømmes ungdomsråd 

2. år 

Maria Sveum  Aasbekken 2000 Søndre Land Vara 
Michaela  Mehari 2001 Søndre Land Vara 

Iselin 
Hoelstad 
Borg 2001 Vang i Hamar 

Vara 

Halfdan Skjesol 1999 Biri 1 år 
Peter Magnus  Lund 1999 Ringsaker  1. år 
 
Evt: 
Ungdomstinget ønsker at medlemmet i internasjonalt utvalg også har stemmerett.  
 
 
 
 
Halvard Bjørkås, referent. 
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Sak: Nestekjærlighet og ansvarlighet i møte med medmennesker på flukt 
Komiteleder Anne-Lise Brenna Ording 
Sekretær Hanne Marie Engdal 
Komitémedlemmer Ida Barli, Peter Magnus Lund, Preben Fischer, Vanja Joramo, 

Ingvild Kessel, Julie Stang Fredriksen, Tom Henrik Glomsaas, 
Benjamin Fjellheim Olsen, Ole Kristian Alajbeg Kamben 

 
 
Jesus sier: «Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn» (Matt. 5,9).  
 
I Bibelen finner vi flere tekster som handler om å ta imot fremmede og være gjestfrie mot 
våre medmennesker, for eksempel «Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke 
gjøre urett mot ham. Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne 
landsmenn.» (3. Mos 19, 33-34) og «Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen 
hatt engler som gjester, uten å vite det.» (Hebr. 13,2). 
 
Alle mennesker er skapt i Guds bilde og har sin unike verdi. Fokus på menneskeverd er 
superviktig for oss som kirke og medmennesker. Dette må tydelig prege arbeidet i våre 
menigheter og lokalsamfunn. Kirken skal formidle verdighet og håp i møte med alle 
mennesker. Bispemøtet i Den norske kirke uttalte 14. september 2015: «Vårt ansvar er ta 
medmennesker på flukt inn i våre felleskap. Vi kan alle vise gjestfrihet og omsorg for dem 
som nå blir en del av vårt lokalmiljø.» Dette kan for eksempel gjøres ved å ha felles samlinger 
hvor alle er likeverdige deltagere.  
 
Gudstjenester er viktige samlingspunkt i menighetene. Det er viktig at vi inviterer våre nye 
medmennesker til fellesskap og aktiv deltakelse i gudstjenestene og ellers i menighetslivet.  
 
I det norske samfunnet er det mange ulike holdninger i møte med flyktninger og asylsøkere, 
og ulik grad av vilje til å integrere mennesker i våre lokalsamfunn. Vi opplever at det finnes 
fremmedfrykt, fordommer, redsel for andre kulturer og «oss og dem»-holdninger. Mange 
opplever at slike holdninger særlig spres på nettet og at man i mindre grad må ta 
konsekvensene av å spre slike ytringer på digitale plattformer. Som kirke har vi et særlig 
ansvar for å motarbeide slike negative holdninger og til å bidra positivt i integrerings- og 
inkluderingsarbeidet. 
 
Flyktningsituasjonen vi har i verden i dag berører og har innvirkning på mange land. Vi 
mener at ledelsen i de europeiske landene må bli enige om en felles politisk løsning i møte 
med flyktningsituasjonen. Det er ikke vi i Europa som har en krise; vi kjenner kun på 
konsekvensene av krisen i Midtøsten, og den største flyktningsituasjonen verden har opplevd 
siden andre verdenskrig. Vi mener at norske myndigheter må gå i bresjen for en offensiv 
fordelingsnøkkel mellom landene i Europa slik at vi i fellesskap kan bidra til at så mange 
mennesker som mulig får en trygg og god framtid. 
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I 2010 ga Norges kristne råd ut dokumentet «Dette vil vi! – et kirkelig visjonsdokument om 
innvandring og integrering»1. Vi mener dette dokumentet har fått ny aktualitet med den 
flyktningsituasjonen verden nå er vitne til og oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med og ta i 
bruk momenter fra dette i sitt integrerings- og inkluderingsarbeid. 
 
Vi oppfordrer: 
– menighetene: 
• Alle menigheter med asylmottak i sitt nærområde til å ta økt ansvar for integrering og 

inkludering av flyktninger. 
• Til å inkludere unge flyktninger i sitt barne- og ungdomsarbeid. 
• Til å legge til rette for sosiale møteplasser hvor norske ungdommer og unge flyktninger 

kan bygge relasjoner og gode fellesskap. 
• Til å ta i bruk tilgjengelige ressurser i gudstjenestearbeidet, for eksempel ulike 

liturgiske ledd på andre språk.2 
– kommunene: 
• Til å ha fokus på og legge til rette for integrerings- og inkluderingstiltak mellom norske 

ungdommer og unge flyktninger. 
– bispedømmerådet: 
• Til å arrangere en temasamling for ungdom om nestekjærlighet og menneskeverd. 
• Til å være tydelige i media angående integrerings- og inkluderingsspørsmål, både i 

ordinære nyhetsmedier, bispedømmets nettside og på sosiale medier. 
– oss selv:  
• Til å bidra med godt holdningsarbeid og praktisk integrerings- og inkluderingsarbeid i 

våre menigheter og lokalmiljø. 
• Til aktivt å ta kontakt med flyktninger og nye medmennesker. 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/samfunnsansvar/asyl-innvandring-
integrering/dette_vil_vi_2010.pdf 
2 Se for eksempel: https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Hamar/tema/flyktninger/ 
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Sak: Sånn tror jeg 
Komiteleder Pia Nilsson 
Sekretær Kenneth Hansen(Lørdag), Einar Østerhagen(Lørdag kveld-Søndag) 
Komitemedlemmer Einar Østerhagen, Olav Magnus Knutsen, Thor Isak Ringsbu, Iselin 

Hoelstad Borg, Viktoria Fæster, Torunn Røraas, Amund Norland,  
Frida S. Øyen(Observatør), Torkild E. Hausken(Observatør),  

 
Kristendommens plass i det norske samfunnet er i stadig endring. Det er færre som går på 
gudstjenester, som døper barna sine og som gifter seg i kirkelig regi. Samfunnet blir mer 
multireligiøst, og påvirkningene kommer fra mange kanter. Dette kan skape en opplevelse av 
at det er færre kristne i landet, og ungdom deler stadig erfaringer om at det kan være 
krevende å være tydelig på sin kristne identitet ovenfor andre. Ungdommer kan oppleve det 
bli utestengt, og da kan ungdommene føle seg alene i klassen og lokalmiljøet angående sin 
trosidentitet.  
 
I befolkningen eksisterer det gjerne et bilde av hvordan en kristen skal være og hvordan man 
skal oppføre seg. På skolen og i ungdomsmiljøer blir man fort en del av denne fordommen 
hvis man står frem som kristen. Det er en opplevelse av og stadig måtte forsvare sin tro, og 
dette skaper fort usikkerhet, og gjør at man heller nedtoner troen sin ovenfor sine omgivelser. 
Det å svare ja på om man er kristen blir derfor vanskelig, fordi man aldri vet hva slags 
reaksjon man får fra den som spør.  
 
Dette gjør det særdeles viktig å skape de møteplassene for ungdom der man kan treffe 
likesinnede og som gir påfyll i det daglige. Den norske kirke er en folkekirke med menigheter 
over hele landet, og vil ha en viktig oppgave med å tilrettelegge for ungdommer, både for 
samtaler men også praktiske trosuttrykk. Tro trenger ikke å uttrykkes i ord, men kan utføres i 
handling. Frans av Assisi sa; «Forkynn evangeliet, om nødvendig med ord» 
 
Det er viktig å si at det allerede gjøres mye godt ungdomsarbeid blant menighetene og i de 
kristne organisasjonene. Dette gir ungdommen mulighet til og «komme som du er» med sin 
tro, men også med sin tvil. Allikevel kan det utfordres til at prestene, andre kirkelige ansatte 
og menighetene arbeider målrettet på å bli flinkere til å invitere inn ungdommer, og gi de 
ulike ansvarsområder i menighetens liv. Dette handler i all hovedsak om å bli trygg i sin egen 
tro, som igjen vil kunne gjøre det enklere å stå frem som en kristen.  
 
Ungdomstinget i Hamar bispedømme vil derfor utfordre:  
 

• Ungdom til: 
Å delta på arrangementene som menighetene arrangerer. Dette kan gjøres ved at for 
eksempel samlingene legges inn som obligatoriske deler av konfirmantarbeidet.  

 
• Menighetene til:  

o Å skape en lokal møteplass for ungdommer gjennom for eksempel ledertrening. 
Arenaen må gi rom til å snakke om sin tro. Dette er viktig for å skape trygghet til 
egen kristen identitet.  
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o Å tilrettelegge gudstjenester for ungdom; blant annet bruk av moderne musikk, og 

flere trosuttrykk. Prestenes prekener bør rette seg mer til ungdom, blant annet med 
et mer moderne og forståelig språk.  

o Å legge til rette for at tro ikke bare trenger å bli utrykt ved ord, men også gjennom 
handling. Eksempler på dette kan være lystenning, tegne seg med korsets tegn eller 
delta i kor/lovsangsgrupper.  

o Å være flinke til å annonsere hva som skjer for ungdom i nærmiljøet. Det er helt 
avgjørende at dette skjer slik at ungdom får vite om disse tiltakene og får mulighet 
til å delta på tiltakene.  

o Menighetene bør være synlige på sosiale medier, slik at ungdommer lettere kan 
følge med på det som skjer.   

o Se på muligheten til å arrangere samtalekvelder som kan åpne opp for at folk prater 
mer om tro. På slike møter kan det inviteres noen som innleder om sin egen tro. Å 
legge til rette for at ungdom får arenaer hvor de kan bli utrustet til å kunne forsvare 
egen tro og religion.  

 
• Prester og andre kirkelige ansatte til: 

Å være tilgjengelig for samtale med ungdom, f. eks etter gudstjenester og aktiviteter i 
kirken.  

 
 

• Bispedømmerådet til: 
o Å følge opp de lokale menighetene slik at de legger til rette for at ungdom kan få 

uttrykke sin tro, både igjennom ord og igjennom handling. Bispedømmerådet må 
fungere som et rådgivende organ for menighetene, hvor de lokale menighetene kan 
søke råd i møte med tilretteleggingen av ungdoms trosutøvelse.   

o Ha jevnlige møter med ungdomsrådet for å  drøfte felles strategier for 
ungdomsarbeid i bispedømmet. 

o Å lage en stor ungdomsleir for hele bispedømmet.    
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Sak: Kirka –!ditt lokale kulturhus!
Komiteleder! Ragnhild Kjensmo Fuglerud!
Sekretær! Hans Martin Vilberg!
Komitemedlemmer! Michaela Mehari, Maria Sveum Aasbekken, Ida Fossen, Ingeborg 

Hasle, Maria Lein Berge, John Aksel Slåtsveen, Sol Elisabeth 
Larsen, Camilla Martinsen, Amund Haugen Tusvik, Halfdan Skjesol!

!
Kirkerommet er først og fremst et sted for kirkelige handlinger som dåp, bryllup og gravferd. 
Ungdomstinget ønsker at det skal være et allment brukshus. Dette dokumentet reflekterer litt 
rundt hva unge mennesker i Hamar bispedømme både kan og ønsker å bruke kirka til, med 
tanke på kulturelle innslag. Hva slags muligheter og grenser bør det være når kirkerommet 
skal brukes? 

 
1. Eksisterende kulturarbeid i de ulike kirkene: 
 
Etter samtaler med unge mennesker i bispedømmet er det kommet fram informasjon om en 

rekke kulturelle innslag i de forskjellige menighetene. Blant disse innslagene kan man finne 
barne� og ungdomskor, ledertreningsarbeid, konserter, teater og dans, samt kveldsmat og 
familiemiddager. Enkelte menigheter leier blant annet ut kirka til skolemusikken og andre 
musikkforeninger. 

 
2. Oppfordringer og ønsker fra ungdomstinget: 

• Oppfordre flere kirkelige ansatte, menighetsrådet og menigheten til å engasjere seg 
i ungdomsaktiviteter i kirka. 

• Oppfordre flere kirkelige ansatte og menighetsråd til å være på sosiale medier hvor 
ungdommene befinner seg. De som ikke har tatt i bruk disse ressursene oppfordres 
til å ta kontakt med menigheter der det er mye brukt for å lære og høre om 
erfaringer. 

• Ønske om bedre opplysninger med tanke på muligheten for å låne kirkerommet. Vi 
ønsker at det skal være mulig å låne kirka gratis. 

• Ungdomstinget mener forslag til gode arenaer og områder å møte ungdom på er: 
mat, idrett, aktiviteter, musikk og felles/sosiale aktiviteter. Ungdommene mener at 
det er viktig med trygge arenaer med trygge ledere. Vi oppfordrer til 
kommunikasjon mellom menigheter for å lære av hverandre. 

• Unge voksne som savner et tilbud kan oppfordres til å være med i eksisterende 
ungdomstilbud eller være med å sette i gang konkrete tiltak. 

• Ungdomstinget ønsker å opplyse instrumentlærere om muligheten til å benytte seg 
av kirkerommet som undervisnings� og øvingslokale. 

• Å reklamere mer til ungdommen at de faktisk har lov, og kan få komme på møter 
og si hva ungdommen vil bruke kirka til. 
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3. Oppfordringer til ungdommene i menigheten: 
Ungdom oppfordres til å invitere flere kirkelige ansatte, deltakere fra menighetsrådet og 

den øvrige menigheten til å delta på ungdomsaktiviteter i kirka. 
Ungdom kan møte opp på menighetsrådsmøter og fortelle om deres ønsker når det gjelder 

tilbud i kirka. Ungdom bør selv ta initiativ til tiltak knyttet til sin aldersgruppe. 
Ungdomstinget forutsetter at alle brukere av kirkerommet behandler dette med respekt og 

viser seg tilliten verdig. 



Statutter'for'Hamar'bispedømmes'ungdomsråd,''Vedtatt'på'Ungdomstinget'2016'

Statutter for ungdomsrådet - KIME: 
• Ungdomsrådet i Hamar bispedømme består av ni medlemmer pluss fire vara 

representanter. Seks delegater pluss fire vararepresentanter velges på ungdomstinget. I 
etterkant oppnevnes tre representanter, der det er ønskelig at én jobber med 
ungdomsarbeid i Hamar bispedømme. Det er ønskelig at den ansatte er under 30 år. 

• I tillegg har ett medlem fra bispedømmerådet møterett med alle rettigheter på møtene. 
Det er ønskelig at vedkommende er under 30 år.  

• Ungdomsrådets sammensetning: 
o For å bli valgt til ungdomsrådet må man være mellom 15-30 år. 
o Hver menighet kan ha inntil to medlemmer i ungdomsrådet. 
o Begge fylker skal være representert. 
o Begge kjønn skal være representert. (fortrinnsvis fire, minimum to av hvert 

kjønn). 
o Tre av medlemmene skal være under 25 år. 
o Medlemmene velges for to år om gangen, tre nye velges hvert år. 
o Varamedlemmer velges for ett år av gangen. 
o Oppnevninger skjer for ett år av gangen. 

• Ungdomsrådet:  
o er et rådgivende organ for Hamar bispedømmeråd og biskopen i saker som 

omhandler ungdomsspørsmål i bispedømmet (kan delta i 
bispedømmerådsmøter når aktuelle saker skal vedtas) 

o skal kunne fremme aktuelle saker for bispedømmerådet. 
o Følger opp saker som har vært behandlet på ungdomstinget. 

• Ungdomsrådet gjennomfører minst 4 møtepunkter i året. 
• Ungdomsrådet arrangerer ungdomsting i løpet av året. 
• På Ungdomstinget: 

o presenteres ungdomsrådet 
o gis en årsmelding for ungdomsrådets arbeid foregående år. 
o gis ungdommene en mulighet til å komme med saker til ungdomsrådet. 

• Ungdomsrådet sender to delegater til Ungdommens kirkemøte (UKM), fortrinnsvis en 
mann og en kvinne som velges. blant ungdomsrådets medlemmer. 

• En delegat i ungdomsrådet oppnevnes som internasjonal kontakt med møte- og talerett 
i internasjonalt utvalg i Hamar bispedømme. 

 
Statutter for ungdomstinget: 

1. Ungdomstinget skal fungere som et talerør for unge (15-30 år) i Hamar bispedømme. 
2. Ungdomstinget holdes en gang i året i regi av KIME - Hamar bispedømmes 

ungdomsråd. Vedtak på ungdomstinget fattes ved alminnelig flertall. Ved endring av 
statutter må flertall være 2/3. Statuttene revideres hvert andre år. 

3. Hver menighet i Hamar bispedømme har anledning til å sende tre delegater med tale, 
forslags- og stemmerett. Organisasjoner som driver ungdomsarbeid knyttet til DNK i 
Hamar bispedømme, har anledning til å sende to delegater med tale, forslags- og 
stemmerett. 

4. Valg av Ungdomsråd: 
a. I forkant sender menighetene inn forslag til kandidater i god tid før UT. 

Forslag til kandidater kan også fremmes på selve UT. 
b. Kandidatene presenteres på en likeverdig måte. Det er kun delegater på UT 

som kan stille til valg. 
c. Se statutter for ungdomsrådet for ungdomsrådets sammensetning. 
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d. Valg av leder og nestleder foregår innenfor ungdomsrådet. Lederen bør være 
av de valgte medlemmene. 

5. Ungdomstingets mandat: 
a. Et felles forum for kristent ungdomsarbeidet i Hamar bispedømme 
b. Å debattere saker som kommer opp på ungdomstinget 
c. Fatter vedtak i saker som ligger innenfor ungdomstingets mandat 
d. Formulere vedtak som oversendes Hamar bispedømme '


