
Ungdomsrådet i Møre bispedøme  2018 

 

Lorum Ipsum Dolor  1 

Di kyrkje – Mi framtid 

Ungdommen i dag er kyrkja si framtid. Vår stemme bør 

bli høyrt.  

 

Ungdomstinget finn stad på  Scandic hotell Seilet i Molde  og vi 

deltek på gudsteneste i Molde domkyrkje på søndag kl 11.00. 

Biskopen deltek ved deler av ungdomstinget. 

Vi skal også overnatte på  Scandic hotell Seilet. 

Vi har tilpassa tider for Ungdomstinget til timeekspressen. 

Generelt er det ikkje så bra dekning med kollektiv trafikk, så vi 

håper nokon vaksne frå kyrkjelydane kan hjelpe til med skyss eller 

bli med på ungdomstinget.  

Alle som vil kan delta, men berre 2 frå kvar kyrkjelyd eller 

ungdomsorganisasjon, med tilknytning til den norske kyrkje, kan 

vere delegatar med røysterett.  

Aldersgrensa er 15-30 år. 

Å delta på ungdomstinget kostar kr. 400,- . Dette beløpet blir 

dekka av kyrkjelyden. 

Er du delegat er det vanleg at kyrkjelyden / organisasjonen du 

representerer gir deg økonomisk stønad også til reise.  

Meir og stadig oppdatert info samt påmelding:  

https://kirken.no/nn-

NO/bispedommer/more/pameldingsskjema/pamelding2/    

Påmeldingsfrist: 23. februar 

 

 

Buss til Molde 

10:50 frå Volda Rbst           

12:25 Moa            

14:12 Ankomst Molde               

 

12:30 frå Kristiansund            

13:03 Bergsøya  

14:10 ankomst Molde           

 

12:40 frå Sunndalsøra          

14:10 ankomst Molde  

Program Lørdag 

14:00 til 14:30 Innsjekk på Seilet 

(Gideonvegen 2), litt mat         

14:30 åpning av ungdomstinget     

15.00 Kva skjedde på UKM?         

15:30 Presentasjon av sakene 

16:00 Workshop/Foredrag 

17:30 Middag 

18:30 Inndeling og arbeid i komité 

20:30 Sosialt program med mat og kos 

kveldsavslutning     

Program søndag 

08:00 Frokost på hotellet  

09:00 Sjekk ut frå hotellet  

09:30 Plenumsdiskusjon om sakene 

11:00 Gudsteneste i Molde domkirke 

12:30 Mat med kyrkjekaffi 

13:30 Plenumsdebatt 

15.15 Avslutning 

UNGDOMSTING 
 Møre bispedøme | 3.-4. mars 2018 | Molde 

Buss fra Molde 

15:40 frå Molde 17:40 til Moa 19:07 til Volda                  

16:15 frå Molde 17:05 Bergsøya 17:45 til Kristiansund      

16:25 frå Molde 18:05 til Sunndalsøra 
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