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DEN NORSKE KIRKE 
Nidaros bispedømmeråd - Ungdomsrådet 



 
 
 
 
 

Om Ungdomstinget i Nidaros 
Ungdomstinget er en møteplass, hvor engasjerte ungdommer fra 

hele Nidaros bispedømme (Trøndelag fylke) samles for å utveksle 

erfaringer, si sin mening, få ny kunnskap, bli bedre kjent og være 

med å påvirke kirka vår. 

Ved å delta på Ungdomstinget kan du også stille til valg som 

medlem av Ungdomsrådet. 
 

Hvordan delta 

Alle menigheter i Den norske kirke i Nidaros bispedømme, og 

landsdekkende ungdomsorganisasjoner, kan sende to deltakere i 

alderen 16-30 år (Må fylle 16 år i løpet av året). 

Alle påmeldte mottar eget informasjonsbrev fra Ungdomsrådet en 

uke før arrangementet. 

Ta kontakt med en som jobber i din menighet, for å melde deg på. 

GRATIS 
Det er menigheten som betaler både reise og opphold til Ungdomstinget. 

Deltakerne betaler ingen ting selv.  

 

Hovedtema på UT20: «Kirke 2030» 
Hvordan vil vi at kirken vår skal se ut i 2030? På UT20 setter vi 

søkelyset på hvordan ungdom ønsker at kirken skal være. Det blir 

spesielt fokus på diakoni og misjon. «Debattklima – Korleis 

snakkar vi om og til kvarandre?» er også et tema som blir tatt opp 

(Fokussak til Ungdommens kirkemøte i september 2020).  

Biskop Herborg deltar også i år på Ungdomstinget i Nidaros.   



 
 
 
 
 

 

 

PROGRAM 

FREDAG  13. MARS 
18.30 Registrering 
19.30 Kveldsmat 
20.30 Plenum: Åpning av UT2020. Bli-kjent aktiviteter. 
23.00 Korssamling 
  

LØRDAG 14. MARS 
08.00 Frokost  
09.00 Plenum: Ord for dagen 
09.05 Tema: «Kirke 2030» 
10.15 Åpen talerstol 
11.30 Lunch 
12.30 Plenumssak: «Debattklima – Korleis snakkar vi om  

                          og til kvarandre» 
13.45 Pause 
14.00 Åpen talerstol 
15.00 Mellommåltid 
15.45 Biskopens time  
16.30 Grill en biskop 
17.30 Middag 
18.30 (Plenum reservetid) 
19.30 Trosvandring 
21.00 Kveldsmat 
21.30 Kveldsprogram 
23.00 Korssamling 
  

SØNDAG 15. MARS 
08.00 
09.45 

Frokost, rydding og pakking 
Plenum 

10.30 Busstransport til Frosta kirke 
11.00 Gudstjeneste i Frosta kirke 
12.45 Lunch 
 Fotografering 
13.30 Plenum (Årsmelding, Valg, Åpen talerstol) 
15.30 Avreise 

  



 
 
 
 
 

Fakta om Ungdomstinget i Nidaros 2020 

Tidspunkt: 13. - 15. mars 

Sted:  Valberg slektsgård, Frosta 

Reise:  Fredag 13. mars: Felles buss fra Åsen stasjon kl.18.30  

  Søndag 15. mars: Felles buss fra Valberg kl.15.30 (til Åsen kl.16) 

  (Nærmere reiseinfo sendes alle påmeldte) 

Målgruppe: Ungdom i alderen 16-30 år fra menighetene i bispedømmet 

og fra de landsdekkende ungdomsorganisasjonene. 

Demokrati: Ungdomstinget er en viktig del av demokratiet i Den norske 

kirke, ved at det velges medlemmer til Ungdomsrådet. Ungdomsrådet 

sender delegater til Ungdommens kirkemøte, som sender både saker og 

egne delegater til Kirkemøtet. Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste 

myndighet. 

PÅMELDINGSFRIST: 1. MARS 

 

Ungdomsrådet i Nidaros 2019-20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangør: 

Ungdomsrådet i Nidaros 

www.kirken.no/nidaros 

Telefon: 73539100 

http://visitvalberg.no/
http://www.kirken.no/nidaros

