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Ungdomsrådet i Nidaros - Årsrapport 2008 
Ungdomstinget 2008 valgte følgende til de tre faste plassene i Ungdomsrådet, for kommende 
toårsperiode: Fredrik Grande (Ranem), Ingrid Anna Teigen (Berg) og Kim André Olsen (Byåsen). Til 
varaplassene ble Stine Voldsund (Levanger), June Fillingsnes (Kolstad) og Mats Ramo (Lade) valgt. 
Disse har sammen med Ann-Karoline Karlsvik (Ranheim), Olav Liseter (Hølonda) og Vegard Ofstad 
(Heimdal), utgjort Ungdomsrådet i Nidaros i 2008. Vegard Ofstad har siden august hatt permisjon på 
grunn av flytting til annen landsdel.  
 
Konstituering av den nye rådet fant sted i møtet 26. april: Ann-Karoline Karlsvik ble valgt til leder 
(gjenvalg), mens Fredrik Grande ble valgt til nestleder.  
 
Ungdomsrådet har avholdt seks møter i 2008 (26.01., 26.04., 14.06., 30.08., 01.11. og 06.12.) , og har 
blant annen arbeidet med disse sakene:  

 - Arrangere og evaluere Ungdomsting 2008  
 - Forberede Ungdomsting 2009  
 - Drifte ungdomslederteamet 
 - Forberede sakene til UKM 08 
 - Sende delegater til UKM 08 
 - Oppfølging av vedtak fra UKM 08 
 - Planlegge U•RAST08 
 - Ferdigstille Info-folder om UR og distribuere denne. 
 - UR’s sammensetning; sikring av samisk representasjon. 
 - Etablering av eget diskusjonsforum på internett: http://itsvegard.net/forum/ 
 - Høringsgruppe for Gudstjenestereformen (leder er medlem i høringsgruppen). 

 
Ungdomstinget 2008  
Ungdomstinget ble arrangert på Finsås kurssenter på Snåsa, 29. februar - 2. mars. I tillegg til sittende 
ungdomsråd og ansatte fra bispedømmekontoret, deltok 28 delegater fra 18 menigheter. Hovedtema var 
Miljø; Forbruk; Rettferd.  Arbeidet med dette resulterte i en resolusjon med overskriften ”Stopp 
hjernetyveriet”, ett brev til menighetene i bispedømmet med oppfordring til å bli grønne menigheter, og 
ett brev til bispedømmerådet med oppfordringer til prioriteringer av ungdomsarbeid i Nidaros. 
 
Ungdomslederteam  
Ungdomslederteamet har gjennom info-folderen om Ungdomsrådet blitt mer kjent i løpet av året, og 
koordinatoren har mottatt flere forespørsler i løpet av høsten. Teamet gjennomførte sitt første oppdrag på 
to år, i februar 2009. 
 
Visitaser og bispeskifte 
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. På grunn av bispeskifte i 
2008, ble det ikke gjennomført noen visitaser i 2008. 
 
Bispedømmet arrangerte avskjedsgudstjeneste for biskop Finn Wagle søndag 27. april. Ingrid Anna 
Teigen deltok som tekstleser i gudstjenesten. 

Ungdomsrådet var representert med to medlemmer under innsettelsen av Tor Singsaas til biskop 
i Nidaros, søndag 14. desember 2008. Ann-Karoline Karlsvik som leder av rådet, og Ingrid Anna Teigen 
som en av flere lesere av forbønnen. 
 
 



Ungdommens kirkemøte  
Vegard Ofstad representerte Nidaros på årets UKM, 23.-27. juni på Haugetun folkehøyskole 
(Fredrikstad). Petter N. Dille (UFUNG/NBDR), samt Odd Erik Stendahl (BDK), deltok også.  
 
Møter med bispedømmerådet  
Ungdomsrådet har hatt ett møte med bispedømmerådet i 2008. I møte 16. april deltok Ingrid Anna 
Teigen, samt Odd Erik Stendahl. Det ble orientert om ungdomsrådets virksomhet og samtalt om strategier 
for den videre drift og utvikling. Med bakgrunn i brevet fra UT08 (se ovenfor) ble ungdomsarbeid i 
bispedømmet generelt diskutert. Noen av momentene fra samtalen var: 

- Linken mellom konfirmantarbeidet og ungdomsarbeidet må styrkes. 
- Mange bygdemenigheter ønsker bispedømmearrangementer for ungdom. 
- Vi bør vurdere reetablering av egne nettsider for ungdom. 
- Oppfølging etter konfirmanttiden er svært viktig. 
- Nettverksbygging mellom etablerte ungdomsmiljøer i menighetene våre er ønskelig. 

 
Ungdomsleir 5.-7. desember: U•RAST08 
BAKGRUNN 
Ungdomsrådet gjennomførte en spørreundersøkelse blant alle menighetene i 2003, for å blant annet 
kartlegge hvilket ungdomsarbeid som drives. Dette ble fulgt opp i 2007, med en liknende forespørsel til 
menighetene. Mange av menighetene (fra begge årene) ønsker at Ungdomsrådet tar initiativ til 
fellesarrangementer for ungdom, enten prostivise eller for hele bispedømme. Likeledes er dette er et 
anliggende som ofte kommer opp når ungdomsarbeid for hele bispedømmet diskuteres. Dette ble senest 
nevnt som et ønskelig tiltak, i bispedømmerådets møte 16. april i år (se ovenfor). 

Ungdomsrådet satte på dette grunnlaget igangsatt planleggingen av en ungdomssamling for hele 
bispedømme. 
 
NAVN  
I løpet av høsten ble det lagt ned et betydelig arbeid i dette arrangementet, som fikk overskriften 
U•RAST08. Navnet ble utledet av at samlingen skulle ha en rolig programprofil, hvor deltakerne fritt 
kunne velge å delta eller ikke delta i de fleste programpostene. Undertittel for arrangementet var En 
rasteplass for ungdom i Nidaros. 
 
ØKONOMI 
Kostnadene spiller en vesentlig rolle for ungdom. Vi valgte derfor å bruke mye tid på å skaffe oss 
økonomiske samarbeidspartnere. Støtte fra Kirkens nord/sør-informasjon, LNU - Mangfold og 
inkludering og Nidaros bispedømmeråd, resulterte i at vi kunne tilby hele oppholdet for kr.400,-; dvs. 
under 50% i egenandel for deltakerne. 
 
MARKEDSFØRING 
- E-post-INFO til alle menigheter/ansatte første gang i september. 
- Internett-sidene til bispedømmet presenterte arrangementet på forsiden, i hele perioden frem til primo 
desember. 
- Alle 135 menigheter mottok A3-plakat og flyers for å markedsføre samlingen lokalt. 
- 75 ungdommer fra menighetene (de fleste av deltakerne på bispedømmets Ungdomsting de tre siste 
årene) mottok personlig invitasjon i posten. 
- En egen film ble laget, og lagt ut på YouTube. 
- Facebook-Event ble etablert. 
- Samarbeid med KABB og Døvekirken i Trondheim, om markedsføring i deres nettverk. 
- Det ble også gjort forsøk på å igangsette to ”SMS-stafetter” med info om arrangementet. 
 
OPPSUMMERING 
På tross av at mange menigheter har etterspurt et arrangement av denne typen, lyktes vi ikke med å lage et 
så attraktivt tilbud, at det appellerte til verken ansatte eller ungdom slik vi hadde håpet.  

Både medlemmene i Ungdomsrådet og andre ungdommer, har vist stor entusiasme for 
arrangementet. De har hatt stor tro på både rammer og innhold. Likevel har vi ikke nådd ut til 
målgruppen, på en slik måte at de har valgt å sende inn en påmelding. 

Ungdomsrådet har stor tro på innholdet/konseptet, og ønsker å arrangere en liknende samling i 2009.  
 


