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Di kyrkje – Mi framtid 
Ungdommen i dag er kyrkja si framtid. 
Vår stemme bør bli høyrt.  

Korleis oppmuntre ungdommar til å reise?

Sjølvsagt for oss vaksne kan ei natt på hotell dere nok for 
at vi tek turen, men kanskje ikkje så mykje for 
ungdomane.

1.Ha eit val i konfirmasjonstiden kor de finn 2 deltakarar 
som vil dra. (konkurranse/lyst/vilje etc) Kanskje må dei ha 
litt ekstra motivasjon også?

2. Dei får møte andre, kanskje kan de ha ein debatt om 
noko som opptar dei og som det kan dere aktuelt å spørje 
Biskopen om?

3. Det er gratis!

4.Møte andre frå fylket som vil dere med på å forandre 
kyrkja.

5.Ikkje fornøgd med kyrkja di? Er gudstenesta kjedelig? 
Går det trått med ungdomsarbeidet? Da kan en denne 
helga få lære meir om korleis gjere kyrkja meir til si 
kyrkje, derav temaet «Di kyrkje vår framtid»

6. Din eigen grunn :P

Ved spørsmål kontakt 

Evy Marie Tofte, 93681781, et228@kirken.no

Lorum Ipsum Dolor  !1

Send ungdommane! 
Ein viktig del av demokratiet er å la 
ungdommar få sjå kva som skjer i 
regionen  vår. 

At dei får høyre om kva som skjer på 
ungdomsting og treffe andre unge frå 
heile fylket.

Pris: 
Det kostar 400,- pr deltaker. De kan 
sende så mange deltakarar de ønskjer 
men kun to av dei har røysterett.

 

Kva skjer? 
Vi ønsker at ungdom skal sette sitt 
preg på kyrkja si. Korleis skal kyrkja 
vere for at den skal vere aktuell for 
ungdommane om 1,5 eller 10 år? Kva 
saknar dei, kva er bra?

Alle desse spørsmåla får ein ikkje svar 
på om dei ikkje får høve til å delta!

På ungdomsting har vi ikkje lange og 
keisame møte. Vi arbeidar kreativt og 
praktisk med masse pausar og moro.

Skal vi framleis ha konfirmantar/
ungdomsarbeid/barnearbeid må dei 
som skal bruke kyrkja innvolverast!

Eg ser fra til å treffe dine ungdommar!
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