
 

 

OM ARRANGEMENTET 
Ungdomstinget i Nidaros 2020 v.2(1) arrangeres lørdag 21. november 2020. Det er Ungdomsrådet i 

Nidaros bispedømme, som inviterer ungdom i alderen 16-30 til denne dagen. Alle menighetene i Den 

norske kirke i Nidaros, kan sende ungdommer til arrangementet. 

På Ungdomstinget i Nidaros 2020 v.2 gjennomføres det ikke valg til Ungdomsrådet(2). Menighetene 

kan derfor melde på flere deltakere enn to, slik de vanligvis gjør. 

UNGDOMSTINGET I NIDAROS 2020 v.2 
Dato:  Lørdag 21. november 

Sted:  Kimen kulturhus, Stjørdal 

 

Program: 11.30 Registrering og lunsj 

  12.30 Åpning 

   12.45 «Bli-kjent-på-avstand» 

  13.30 Tema: «Kirke 2030» 

  15.15 Middag 

  16.00 Tema: «Debattklima – hvordan snakker  

    vi om og til hverandre» 

  17.30 Pause 

  18.00 Ungdomsgudstjeneste, Stjørdal kirke (Kimen)  

  19.15 Avreise 

Reise:  Vi har leid busser som kun frakter deltakere til og fra dette arrangementet: 

  a) Namsos – Stjørdal – Namsos (RV17 til Asphaugen, E6 videre til Stjørdal) 

     Avreise Namsos kl.08.30 / Retur fra Stjørdal kl.19.15 

  b) Oppdal – Stjørdal – Oppdal (E6, om Moholt/Trondheim, til Stjørdal) 

     Avreise Oppdal kl.08.50 / Retur fra Stjørdal kl.19.15 

Pris:  Egenandel for alle deltakere: kr.400,- 

Bussreisen er inkludert i denne egenandelen. 

Påmelding:  Meld på deltakere innen 14. november på www.kirken.no/nidaros  

Arrangør: Ungdomsrådet i Nidaros bispedømme, Den norske kirke 
 Kontaktperson: Rådgiver Odd Erik Stendahl, os465@kirken.no / 917 23 929 

  

(1) Ungdomstinget i Nidaros 

(13.-15.mars), ble avlyst pga 

smittevernhensyn. 

v.2 som nå arrangeres, er en 

erstatning for dette 

arrangementet. 

(2) Valg til Ungdomsrådet 

gjennomføres på UT i 

Nidaros 2021 (12.-14. mars) 

…les mer om  

arrangementet  

her… 

http://www.kirken.no/nidaros
mailto:os465@kirken.no


 
To hovedtema på Ungdomstinget i Nidaros 2020 v.2: 

 

Hvordan vil vi at kirken vår skal være om 10 år? 

Hva er bra i kirken? …hva må bli bedre? 

 

 

 

 

 

 

 I kirken kan jeg slappe 

av, og være meg selv 
 Hvorfor er det så få 

homofile prester? 
 I min kirke er det nesten 

ingen andre ungdommer… 
 Det er gøy å spille 

teater i kirken 


