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Ungdomstinget 2007 valgte følgende til de tre faste plassene i Ungdomsrådet, for 
kommende toårsperiode: Ann-Karoline Karlsvik (Ranheim), Olav Liseter (Hølonda) 
og Vegard Ofstad (Heimdal). Til varaplassene ble Margrete Holmeide (Inderøy), 
Fredrik Grande (Overhalla) og Marit E. Storø (Namsos) valgt. Disse har sammen med 
Ingrid Saksen (Namsos), Marte Beisvåg (Namsos) og Jovna Z. Dunfjell (sørsamisk), 
utgjort Ungdomsrådet i 2007. Marte Beisvåg har siden august hatt permisjon på grunn 
av skolegang i annen landsdel. Margrete Holmeide har som 1.vara møtt fast i denne 
perioden. 
 
Konstituering av den nye rådet fant sted i møtet 14. mars. Ann-Karoline Karlsvik ble 
valgt til leder, mens Olav Liseter ble valgt til nestleder.  

 
Ungdomsrådet har avholdt seks møter i 2007, og har blant annen arbeidet med disse 
sakene: 

- Arrangere og evaluere Ungdomsting 2007 
- Forberede Ungdomsting 2008 
- Delta i bispevisitaser 
- Kartlegging av ungdomsarbeidet i menighetene 
- Vurdere videre drift av ungdomslederteam 
- Forberede sakene til UKM 
- Sende delegater til UKM 
- Oppfølging av vedtak fra UKM 
- Innføringskurs i kursopplegget Aktivt valg (Ungdommens Røde Kors) 
- Utarbeide info-folder for UR’s virksomhet 
- Utarbeide logo for Ung i Nidaros 
- Temasamling om Misjon; besøk av misjonskonsulent O.D.Svanholm 
- Uttalelse om kandidater til bispenominasjon 
- Evaluere ungdomsrådets møtestruktur 

 
Ungdomstinget 2007 
Ungdomstinget ble arrangert i Trondheim i Erkebispegården 9.-11. februar, med 
overnatting på Rosenborg vandrerhjem for tilreisende. I tillegg til sittende 
ungdomsråd og ansatte fra bispedømmekontoret, deltok 34 delegater fra 19 
menigheter og 1 organisasjon. Hovedtema var Kristen i hverdagen? – hvordan får jeg 
til det?  Hovedforedraget over dette temaet var ved MF-student Gunnhild N. 
Hermstad.  

Evalueringen fra deltakerne sier tydelig at det er ønskelig å legge fremtidige 
ungdomsting til et leirsted el.l., for å bedre fellesskapsopplevelsen. Flere ønsket også 
å plassere arrangementet senere på året. 
 
Ungdomslederteam 
Ungdomslederteamet har ikke hatt aktivitet i 2007. Navnelisten for teamet har blitt 
oppdatert i løpet av året. 
 
 
 



Visitaser 
Medlemmer av Ungdomsrådet deltar så ofte som mulig i enkeltdeler av 
visitasprogrammet til biskopen. Dette er gjerne møter hvor menighetsråd og frivillige 
i menighetene møtes. I 2007 har Ungdomsrådet deltatt ved disse visitasene: 

- Sverresborg, 15. februar 
- Skaun, 18. april 
- Melhus, 23.-28. oktober 
- Strinda, 21. november 

 
Utveksling 
Ungdomsrådet har gjennomført ett utvekslingsbesøk i 2007. Vegard Ofstad deltok ved 
Ungdomstinget i Borg bispedømme, 23.-25. mars. 
 
Ungdommens kirkemøte 
Ann-Karoline Karlsvik, Vegard Ofstad og Kaja-Regine S. Bientie representerte 
Nidaros på årets UKM, i Ulsteinvik 23.-27.06.07. I tillegg deltok Jovna Dunfjell 
(UFUNG) og Petter N. Dille (UFUNG), samt Odd Erik Stendahl (BDK). 
 
Møter med bispedømmerådet 
Ungdomsrådet har hatt ett møte med bispedømmerådet i 2007. I møte 12. juni deltok 
Jovna Dunfjell, samt Odd Erik Stendahl. Det ble orientert om ungdomsrådets 
virksomhet og samtalt om strategier for den videre drift og utvikling. 
 
 

Årsrapporten er vedtatt i ungdomsrådets møte 26. januar 2008 


