
 

Tid: mandag 16. oktober 2017 kl 18.00 

Sted: Comfort Hotel Runway, Gardermoen NB: Merk stedet! Se 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/jessheim/comfort-hotel-runway/om-hotellet/#om-hotellet 

Hotellet ligger ca 100m fra The Qube (Clarion Hotel & Congress Oslo Airport), der vi skal være neste dag) 

 

Program for kvelden: 

18:00: Velkomst, suppe, prat og en kaffekopp 
19.15: Hedvig Montgomery:  

Ungdom og unge voksne –  
om å skape samhørighet og tilhørighet 
for en stresset generasjon 

 Hva må til for at kirka skal være et godt sted å 
tilhøre/være/bidra for 16år+?  

 Hvordan gi kvalitet, tilhørighet og gode relasjoner? 

 Arbeid med ungdom  - kontinuitet eller drop in? 

 Voksnes rolle i møte med ungdom  

Ca 21.00: Avslutningssamling  
En kaffekopp til? De som vil, kan sitte fram til 22.30 

Hedvig arbeider som psykolog i 
Oslo og har i mange år arbeidet 

med ungdom. Fra hennes 
erfaring får vi innblikk i 

ungdomskulturen og tips om 
hva som må til for å nå 

ungdommen, også etter 
konfirmasjonen. 

Påmelding til samling og eventuell overnatting gjøres her https://kirken.no/nb-

NO/bispedommer/nidaros/tema/barnogunge/pamelding-nidarossamling-2017/ 
Pga maten må vi ha påmelding innen fredag 6. oktober. Men NB: Skal du sikre deg overnatting, må 
du melde deg på seinest 8. september. Vi har avtale med Comfort Hotel Runway om overnatting 
mandag-tirsdag. Kr 1090,- for enkeltrom og kr 1290,- for dobbeltrom. (Dette er billigere, men like bra 
overnatting som de tilbyr på nabohotellet via påmeldingssida til trosopplæringskonferansen.) 
NB: Betaling for overnattinga: Betales ved avreise fra hotellet av hver enkelt. Dere må selv få 
refundert dette fra eget fellesråd / menighetsråd. Hotellet sender ikke faktura til hver enkelt. 

Arrangementet er gratis og åpent for alle fra Nidaros bispedømme som skal på 
trosopplæringskonferansen dagen derpå.  

I tillegg nevner vi at trosopplæringskonferansen 2017 er på The Qube tirsdag 17. 

oktober kl 10.00 (registrering fra kl 09.00)-18.30 og har som tema «Nåde – frihet til å leve!».  
Husk å melde dere på selve trosopplæringskonferansen (seinest 8. september for å få billigste pris, 
dvs kr 1750,-). Informasjon og påmelding til trosopplæringskonferansen på Lillestrøm: 
http://www.trosopplaringskonferansen.no/   

NB: Husk å melde dere på, via to ulike linker: 

1. for å delta på samlinga kvelden i forveien (dvs mandag 16. oktober kl 18.00) og få 
hotellovernatting på Comfort Hotel Runway (16.-17. oktober) 

2. Trosopplæringskonferansen på The Qube tirsdag 17. oktober 

 Arr: Nidaros bispedømmeråd. Spørsmål? Kontakt Vigdis Aanderaa Aakre 45 85 44 32, va397@kirken.no 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/jessheim/comfort-hotel-runway/om-hotellet/#om-hotellet
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/nidaros/tema/barnogunge/pamelding-nidarossamling-2017/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/nidaros/tema/barnogunge/pamelding-nidarossamling-2017/
http://www.trosopplaringskonferansen.no/
http://www.montgomery.no/hedvig-montgomery/

