PROGRAM
13.00 Registrering - Åpent kirketorg
14.00 Åpning.
14.10 «Vær deg selv – stå opp for andre»
med Maria Saxegaard
15.00 Seminarer
1) Eventproduksjon
2) Guds nærvær i hverdagen
3) Å være en kristen venn
4) Sunn kritisk tenkning
5) Lær tre bli-kjent-leker
16.00 Middag
17.00 Seminarer (Samme seminarer som kl.15.00)
19.00 Popmesse
Søk reisestøtte for deltakerne, hvis de totale reisekostnadene
(med billigste reisemåte) overstiger kr. 200,Kontaktperson: Odd Erik Stendahl, os465@kirken.no
Info og påmelding: kirken.no/nidaros FB: Ungdomsrådet i Nidaros

SEMINARER


EVENTPRODUKSJON
Merete Holm Andersen
23 år, ortopedi-tekniker, Trondheim.
Ungdomsleder, delegat til Ungdomstinget i Nidaros en rekke ganger.



«Jeg engasjerer meg
i kirka, fordi det gir
så utrolig mye
glede og samhold.
Fellesskapet
er helt unikt»

GUDS NÆRVÆR I HVERDAGEN
Silje Håve Smørvik
26 år, sosionomstudent, Trondheim.
Menighetspedagog i Stjørdal.
Leder i Utvalg for ungdomsspørsmål,
Kirkerådet.



«Jeg er engasjert i kirka
på flere måter, og det er
fordi jeg synes kirka er
et trygt sted og jeg vil
være med på å påvirke
den til også å være det,
for alle, i fremtiden»

Å VÆRE EN KRISTEN VENN
Ole Kristian Bratseth
29 år, prest på Heimdal.



SUNN KRITISK TENKNING
Gaute Aune Aurdal
31 år, sokneprest på Stiklestad.



LÆR TRE BLI-KJENT-LEKER

«Prest er drømmejobben,
jeg møter mennesker i alle
aldere og ulik
livssituasjoner. Alle
mennesker har en
formening om tro, og den
er det alltid spennende å bli
kjent med.»

Maria Saxegaard
25 år, student på Kunsthøyskolen Oslo.
Barne-og ungdomsarbeider Bøler kirke.
Medlem av Forbundsstyret i KFUKKFUM Norge.

Ungdomsrådet i Nidaros 2019-20

Johanne, May Bente, Marius-Nikolai, Silje, Aleksander, Sofie, Oskar, Bjørg Elisa, Alan, Ida Malene.

Ungdomsrådet i Nidaros arbeider med saker som angår ungdom i
kirken, og gir råd til Nidaros biskop og Nidaros bispedømmeråd.
Ungdomsrådet har sju faste medlemmer, tre varamedlemmer, og har
vanligvis 6 møter i året. Ungdomsrådet velges på det årlige
Ungdomstinget. I 2020 arrangeres Ungdomstinget 13.-15. mars, på
Valberg slektsgård på Frosta. Alle menighetene i hele bispedømmet
kan sende to delegater i alderen 16-30 år til Ungdomstinget. Det er
menighetene som dekker kostnadene med både reise og opphold.
Ungdomslederdagen 2020 arrangeres av Ungdomsrådet, i samarbeid
med Kirkelig fellesråd i Trondheim og Byåsen/Heimdal/Strinda prosti.

UNGDOMSTINGET i Nidaros 2020
13.-15. mars, Valberg slektsgård på Frosta
Du kan være delegat fra din menighet
Påmelding gjennom din lokale kirke

