
 
                      Di kyrkje – Mi framtid 
                                  Ungdommen i dag er kyrkja si framtid.  

                                         Vår stemme bør bli høyrt. 

 

 

INVITASJON TIL UNGDOMSTING 2020 
  
Ungdomsrådet i Møre og Møre bispedømeråd ønskjer med dette å invitere alle kyrkjelydar i bispedømet og dei 
kristne samarbeidsorgansiasjonane til å sende to delegater (15-30 år) til Ungdomsting i Møre 2020. 
Ungdomstinget arrangerast 13.-15. mars på Phillipshaugen i Øksendal.  
 
Biskop Ingeborg Midttømme deltek under Ungdomstinget og ho ser fram til samtale med deltakerene. Nokre 
studentar frå ulike teologiske fakultet og ein representant frå UFUNG (Utvalg for ungdomsspørsmål) blir også 
med oss gjennom helga. Det er Ungdomsrådet som har regien og leier delegatene gjennom programmet. Dei 
har med seg hjelpeleiar frå bispedømerådet; rådgjevar for ungdom og rådgjvar for diakoni. 
  
ROM FOR MEINING 
I år har Ungdomsrådet satt ei overskrift for Ungdomstinget: «Rom for meining». Ungdomsrådet vil halde seg på 

tema innanfor fagfeltet Diakoni og Misjon .  

«DEBATTKLIMA – korleis snakkar vi om og til kvarandre» er ein fokussak til Ungdommens kirkemøte i slutten av 

september og er også ein sak ungdomstinget skal behandle.   

                                           Ungdomsrådet har satt opp tre saker til Ungdomsting 2020: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sak 1: KLIMADEBATT – Korleis snakkar vi om og til kvarandre                                                                                        
Vi som kristne må vere bevisst ordbruken vår. Korleis kan vi som unge vere eit 
godt førebilete for andre? 

 
Sak 2: «Venna sjølve om oss e uenige»                                                                                                                                             
I kyrkja skal det vere rom for den enkelte sjølve om ein har ulike teologiske 
standpunkt (f.eks homofilisaken). Korleis kan vi vere med å løfte opp eit godt 
samarbeid og venskap samtidig som vi har ulike meiningar? 
 
3.sak: Frimodig og trygg i trua.                                                                                                                                                      
Det å stå fram som kristen i kvardagen er ikkje alltid like lett. Kva er det som 
gjer at det opplevast vanskeleg? Kva treng dei unge i kyrkja for å bli frimodig 
og trygg i trua si? 
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Nye medlemer til Ungdomsrådet  
Medlemer til Ungdomsrådet i Møre blir valgt blant delegatene på Ungdomstinget. Ungdomsrådet har ordinært 
4 møter i året, og speler ei viktig rolle som rådgjevande organ i ungdomsspørsmål, for Møre biskop og Møre 
bispedømmeråd. Medemmene i Ungdomsrådet får god innsikt i bispedømet sitt arbeid og får blant anna høve 
til å delta som delegat på det nasjonale Ungdommens kirkemøte (UKM).  
 
Praktisk informasjon  
Ungdomstinget i Møre 2020 arrangerast på Phillipshaugen i Øksendal, 13.-15. mars 2020. Vi set opp felles 
transport frå Molde ferjekai fredag 13.mars kl. 18.00 for dei som treng det. Retur Øksendal-Molde er på søndag 
15.mars kl 13:50 med FRAM-rutebuss. Vi ber kyrkjelyden/organsisasjonen dekke ein eigenandel på kr.1000,- 
per delegat/observatør for arrangementet, slik at det blir gratis for ungdommene å delta. Eigenandelen dekker 
fellestransport, mat og overnatting. 
 
Påmelding innan 9.mars 
Meld kyrkjelyden/organisasjonen sin delegat via denne linken: 
 

https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/more/aktuelt/ungdomsting%20202/ 

 

VELKOMEN TIL UNGDOMSTING! 
 

VI I UNGDOMSRÅDET GLER OSS TIL Å MØTE DERE! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    PHILLIPSHAUGEN                       ØKSENDAL KYRKJE                              

https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/more/aktuelt/ungdomsting%20202/
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Påmeldingslink til Ungdomsting 2020, 13. – 15.mars: 

https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/more/aktuelt/ungdomsting%20202/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                       FREDAG 13.MARS 

Kl. 18.00 Felles transport frå Molde ferjekai til 
Phillipshaugen 

Kl. 19.00  Registrering 

Kl. 20.00 Varm mat 

Kl. 21.00 Opning av Ungdomsting 2020 
m/biskop Ingeborg Midttømme 

Kl. 21.30 Bli kjent-leikar og snacks 

Kl. 22.30 «Ord for kvelden» ved ein student 

Kl. 23.00 Ro! 
                         SØNDAG 15.MARS 

Kl. 08.00 Frukost og pakking 

Kl. 09.00 Valgdel 

Kl. 11.00 Høgmesse i Øksendal kyrkje 

Kl. 12.15 «Mat og prat»  

Kl. 12.30 Eit møte med soknepresten i Øksendal;  
Jan Fredrik Laskerud 

Kl. 13.15 Evaluering av Ungdomsting 

Kl. 13:30 Vel heim! 
FRAM rutebuss går frå Øksendal kl. 13:50. 
Er ved Molde ferjekai kl. 15:13. 

                    LAURDAG 14.MARS 

Kl. 08.30 Frukost 

Kl. 09:30 «Ord for dagen» ved ein student 

Kl. 09:45 Ungdomsrådet fortel: «Kva skjedde?» 
1. Ungdomscamp i Newcastle 
2. UKM (Ungdommens kirkemøte) 

Kl. 10:30 Presentasjon av sakene 

Kl. 11.00 Workshop 

Kl. 12.30 Lunsj og plattformvandring 

Kl. 13.30 Inndeling og arbeid i komitè 

Kl. 15:00 Diskusjon med «talkshowvri» 

Kl. 16:00 Biskopen sin time 

Kl. 16.30 Grill ein biskop 

Kl. 17.30 Middag 

Kl. 18.30 Presentasjon av sakene 

Kl. 19.00 Open talerstol 

Kl. 20.30 Sosialt 

Kl. 22.00 «Ord for kvelden» ved ein student 

Kl. 00.30 Ro! 

https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/more/aktuelt/ungdomsting%20202/

