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UNGDOMSRÅDET I NIDAROS – ÅRSRAPPORT 2009 
 
Ungdomstinget 2009 valgte følgende til de tre faste plassene i Ungdomsrådet, for kommende 
toårsperiode: June Fillingsnes (Kolstad), Håkon Granlund (Byåsen) og Karen Marie Karlsvik (Ranheim). 
Til varaplassene ble Morten Stene (Charlottenlund), Håvard Aagesen (Kolstad) og Sigurd Steen (Berg) 
valgt. Disse har sammen med Fredrik Grande (Ranem), Ingrid Anna Teigen (Berg) og Kim André Olsen 
(Byåsen), utgjort Ungdomsrådet i Nidaros i 2009. 
 
Konstituering av den nye rådet fant sted i møtet 16. april: Ingrid Anna Teigen ble valgt til leder, mens 
June Fillingsnes ble valgt til nestleder.  
 
Ungdomsrådet har avholdt seks møter i 2009 (24.01., 16.04., 06.06., 27.08., 26.09. og 05.12.), og har 
blant annen arbeidet med disse sakene:  
 - Arrangere og evaluere Ungdomsting 2008  
 - Planlegge og gjennomføre Ungdomsting 2009  
 - Drifte ungdomslederteamet 
 - Forberede sakene til UKM 09 
 - Sende delegater til UKM 09 
 - Oppfølging av vedtak fra UKM 09 
 - Planlegge og gjennomføre UngdomsHelg09 
 - Etablering av egen gruppe på Facebook 
 

Ungdomstinget 2009  
Ungdomstinget ble arrangert på IMI Stølen på Oppdal, 20. - 22. mars. I tillegg til sittende ungdomsråd og 
ansatte fra bispedømmekontoret, deltok 22 delegater fra 17 menigheter. Hovedtema var Religionsdialog.   
 
Ungdomslederteam  
Ungdomslederteamet har hatt ett oppdrag i 2009: Teamet bidro til programmet da Heimdal menighet 
arrangerte ungdomslederfest i februar. 
 
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. Etter bispeskiftet i 2008 ble 
det i 2009 gjennomført en prostivisitas til alle prostier. Ungdomsrådet var ikke delaktig i dette. Det 
ordinære visitasprogrammet tas opp igjen fra og med 2010. 
 
Ungdommens kirkemøte  
Ingrid Anna Teigen og Håvard Aagesen representerte Nidaros på årets UKM, 20.-24. juni på Rødde 
folkehøyskole (Melhus). Petter N. Dille (KR/UFUNG/NBDR), samt Odd Erik Stendahl (BDK), deltok 
også.  
 
Møter med bispedømmerådet  
Ungdomsrådet har ikke deltatt i møter med bispedømmerådet i 2009.  
Ungdomskonsulent Odd Erik Stendahl har deltatt i møtene 27. april og 15. desember.  
 
Ungdomshelg 23.-25. oktober 
Spørreundersøkelser blant alle menighetene i 2003 og 2007, viste at mange i menighetene ønsker at 
Ungdomsrådet tar initiativ til fellesarrangementer for ungdom, enten prostivise eller for hele bispedømme. 
Ungdomsrådet planla og markedsførte et slikt arrangement høsten 2008 (U•Rast08), men dette ble avlyst 
på grunn av lav påmelding. I løpet av våren ble likevel et nytt arrangement planlagt. 
 
Helgen 23.-25. oktober var ti ungdommer (fra Vikna, Roan, Namsos, Trondheim) samlet i 
Pilegrimsgården i Trondheim sentrum. I tillegg til ganske mye fritid og sosialt samvær, gjennomførte vi to 
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temasamlinger: (1) Etisk handel, (2) Kirken som arbeidsplass. Vi deltok også i søndagsgudstjenesten i 
domkirken. 
 Arrangementet evalueres som svært vellykket, og vi ønsker å innarbeide dette som fast punkt i 
årsprogrammet. 
 
Studietur 24. - 28. september 
Ungdomsrådet besøkte København 24.-28. september. Turen hadde to hovedhensikter: (1) Besøke ulike 
typer kristelig ungdomsarbeid; (2) Styrke relasjonene mellom rådsmedlemmene. 
 Følgende steder/arrangementer ble besøkt: 

- Kafé K : Et ”HangOut”-sted for skoleungdom midt i sentrum; tilbyr ulike fritidsaktiviteter, enkel 
matservering og leksehjelp. Tiltaket er et samarbeid mellom KFUK/M og menigheter i sentrum. 

- Brorsons-kirken: En av kirkene i en sentrumsmenighet er gjort om til ”Barne og 
Ungdomskirke”, hvor det aller meste som foregår er for barn og ungdom. 

- ChillOut  i Natkirken: Domkirken (Vår Frue kirke) i hjertet av København åpner dørene på 
kveldstid. Dette arrangementet kombinerer ambient electronica med bibelfortellinger. 

- Overnattingen var hos FDF-Rysensteen, som er de kristne speidernes hovedkvarter. I tillegg til 
administrasjons- og møtelokaler, drives det også direkte ungdomsarbeid i kjelleren med bl.a. 
øvingslokaler for band. 

 
Studieturen har gitt rådsmedlemmene både inspirasjon og pågangsmot for det videre arbeidet i 
Ungdomsrådet. Ungdomsrådet ønsker derfor at bispedømmerådet budsjetterer med midler til liknende 
turer annethvert år. 
 
Klimaselias 12.-14. desember 
I forbindelse med FN’s klimatoppmøte i København i desember, arrangerte Kirkens Nødhjelp og 
Fremtiden i våre hender, en klimaseilas med en passasjerferge fra Oslo til København. Blant de 1200 
deltakerne fra Norge, var Ungdomsrådet i Nidaros representert med June Fillingsnes, Morten Stene og 
Håvard Aagesen. 
 

Vedtatt av Ungdomsrådet 4. mars 2010 


