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Ungdomsrådets årsrapport 2006 

Ungdomstinget 2006 valgte følgende til de tre faste plassene i Ungdomsrådet, for 
kommende toårsperiode: Ingrid Saksen (Namsos), Marte Beisvåg (Namsos) og Jovna Z. 
Dunfjell (sørsamisk). Til varaplassene ble Ulrik Rendal (Sverresborg), Marte Singstad 
(Malvik) og Jim Stene (Charlottenlund) valgt. Disse har sammen med Håvard Garnes 
(Tiller), Ann-Karoline Karlsvik (Ranheim) og Petter Normann Dille (Namsos), utgjort 
Ungdomsrådet i 2006. 
 
Konstituering av den nye rådet fant sted i møtet 4. mars. Håvard Garnes ble valgt til 
leder, mens Jovna Z. Dunfjell ble valgt til nestleder. Garnes flyttet i løpet av sommeren 
utenlands, og Dunfjell ble i møtet 23. september valgt til leder. Marte Beisvåg ble valgt 
til nestleder i samme møte. 
 
Ungdomsrådet har avholdt sju møter i 2006, og har blant annen arbeidet med disse 
sakene: 
 
Ungdomstinget 2006 
Ungdomstinget 2006 ble arrangert på Søvasslia ungdomssenter i Orkdal, 17.-19. 
februar. 42 delegater fra bispedømmets menigheter og fra noen ungdomsorganisasjoner 
deltok. Det ble arbeidet både i grupper og i plenum, med blant annet besøk fra eksterne 
bidragsytere. 
 
Ung i MR 
En samling er gjennomført: Egen gruppe under Ungdomstinget 2006. 
 
Bispevisitaser 
Rådet var representert under prostivisitasen i Nord-Innherad i oktober. Ann-Karoline og 
Jovna deltok i et kveldsmøte med alle menighetsrådene.  
 
Ungdomslederteam 
Teamet har hatt ett oppdrag dette året: Ungdomsklubb i Bjørnør, 7. april.  
 
Nettsidene http://kirk1.no
Nettstedet krever for tiden mer ressurser enn vi har, og er vedtatt tatt ut fra nettet. Info 
om ungdomsrådet legges ut på bispedømmerådets sider. 
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Ung i Nidaros 
Ny prosjektperiode ble innledet i 2006 og rådet var direkte med i ansettelsesprosessen 
av ny ungdomskonsulent. Etter at Petter avsluttet sitt vikariat i stillingen (januar - april), 
ble det stopp i arbeidet, inntil Odd Erik startet i august. 
 
Utveksling med andre ungdomsting 
Det har ikke vært besøk til andre råd dette året. 
 
Møte med bispedømmerådet 
Det har ikke vært noen møter i 2006. 
 
Ungdomstinget 2007 
Ungdomstinget 2007 arrangeres i Erkebispegården helgen 9.-11. februar. Tema er 
Kristen i hverdagen? – hvordan får jeg til det? 
 
Ungdommens kirkemøte 
Delegater til Ungdommens kirkemøte i Stavanger, var Håvard Garnes, Ann-Karoline 
Karlsvik og Jovna Z. Dunfjell. Petter Normann Dille var også til stede på UKM, som 
medlem av Kirkerådets nemnd for ungdomsspørsmål. 
 
Rådet har også kontinuerlig fungert som en svært viktig ressursgruppe i 
ungdomskonsulentens arbeid. 
 

 
Årsrapporten er vedtatt i ungdomsrådets møte 3. februar 2007 

 
 


