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Ungdomstinget i Nidaros 2020 - Invitasjon 

Nidaros bispedømmeråd og Ungdomsrådet i Nidaros har gleden av å invitere alle 
menighetene i bispedømmet til å sende to delegater til Ungdomstinget i Nidaros 2020. 
Ungdomstinget arrangeres 13.-15. mars på Valberg slektsgård på Frosta. 
 
Ungdommene som deltar representerer sine menigheter. Vi ber derfor Menighetsrådet 
utpeke to delegater mellom 16-30 år (f.2004-1990), og sørge for påmelding av disse innen 
fristen den 1. mars 2020. Menighetsrådsmedlemmer under 30 år kan også oppnevnes som 
delegater. 
 
Delegatene trenger ikke bo i sin hjemmemenighet for å kunne representere denne. Det er 
ønskelig at delegatene til Ungdomstinget samlet representerer hele aldergruppen 16-30 år. 
Antall delegater som er 20 år eller eldre har de senere årene vært noe lavere, og vi 
oppfordrer menighetene til å ta dette med i betraktningen når delegatene velges. 
 
Forberedende møte og oppfølging 
For de ungdommene som deltar for første gang, vil det ofte være behov for et forberedende 
møte i menigheten. Delegatene bør forberedes på oppgaven som representant fra 
menigheten, og gjerne også på de sakene/tema som skal behandles på Ungdomstinget. Det 
forventes at delegatene har interesse og mulighet til å delta i alle deler av programmet som 
arrangementet inneholder. Menigheter/prosti kan gjerne samarbeide om et slikt 
forberedende møte. Delegatene bør i etterkant av Ungdomstinget inviteres til et møte i 
menighetsrådet, hvor protokollen fra Ungdomstinget legges frem for rådet. 
 
Årets hovedtema 
Ungdomstinget er en svært viktig del av demokratiet i kirken. Her møtes unge til fellesskap, 
inspirasjon og oppbyggelse. I år er hovedtemaet Kirke 2030, med hovedvekt på diakoni og 
misjon. Fokussaken til Ungdommens kirkemøte i slutten av september, «DEBATTKLIMA - 

hvordan snakker vi om og til hverandre?», blir også behandlet. Biskop Herborg Finnset deltar 
naturligvis på Ungdomstinget i Nidaros 2020. 
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Nye medlemmer til Ungdomsrådet 
Medlemmer til Ungdomsrådet i Nidaros velges blant delegatene på 
Ungdomstinget. Ungdomsrådet har ordinært 6 møter i året, og spiller en 
viktig rolle som rådgivende organ i ungdomsspørsmål, for Nidaros biskop 
og Nidaros bispedømmeråd. Medlemmene i Ungdomsrådet får god 
innsikt i bispedømmets arbeid og får blant annet mulighet til å delta som 
delegat på det nasjonale Ungdommens kirkemøte. 
 
Praktisk informasjon 
Ungdomstinget i Nidaros 2020 arrangeres på Valberg slektsgård på Frosta, 13.-15. mars 
2020. Vi ber menigheten sørge for reisen for sine delegater, frem til Åsen stasjon. Vi sørger 
for transport fra Åsen stasjon kl.18.30 og frem til Valberg, fredag 13. mars. Likeledes får 
delegatene busstransport fra Valberg søndag 15. mars, med ankomst Åsen stasjon ca 
kl.16.00. 
 
Vi ber menighetene dekke en egenandel på kr.950,- per delegat for arrangementet, slik at 
det blir gratis for ungdommene å delta.  
 
Vedlagt er en info-folder som kan distribueres til aktuelle delegater. 
 
Påmelding 
Vi ønsker at det er menighetene som sørger for påmeldingen (ikke delegatene selv). Dette 
gjøres fra våre nettsider www.kirken.no/nidaros. Det er viktig at det ved påmeldingen blir 
gitt nøyaktige opplysninger om mobilnummer og e-postadresse til delegatene, slik at vi kan 
sende detaljinformasjon om arrangementet direkte til dem.  
Påmeldingsfristen er 1. mars 2020. 
 
Vi gleder oss til å møte delegatene fra deres menighet, på Ungdomstinget i Nidaros 2019. 
 
Med vennlig hilsen  

 
 
Inge Torset  
Kirkefagsjef Odd Erik Stendahl 
 rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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