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UNGDOMSRÅDET I NIDAROS – ÅRSRAPPORT 2010 
 

Ungdomstinget 2010 valgte følgende til de tre faste plassene i Ungdomsrådet, for kommende 

toårsperiode: Silje Håve Smørvik (Stjørdal menighet), Nils Mathias Brandsfjell (Samisk menighet) og 

Ingrid Anna Teigen (Berg menighet) . Til varaplassene ble Christian Valle (Domkirken og Vår Frue 

Menighet) Annlaug Groven Strøm (Roan menighet) og Ann Guro Tronvik (Otterøy menighet) valgt. 

Disse har sammen med Håkon Granlund (Byåsen menighet), Karen Marie Karlsvik (Ranheim menighet) 

og June Fillingsnes (Kolstad menighet), utgjort Ungdomsrådet i Nidaros i 2010. 

 

Konstituering av det nye rådet fant sted i møtet 24. april: Håkon Granlund ble valgt til leder, og Silje 

Smørvik ble valgt til nestlender.  

 

Ungdomsrådet har avholdt fem møter i 2010 (04.03., 25.04., 06.06., 22.08., og 05.12.), og har blant annet 

arbeidet med disse sakene:  

 - Evaluerte Ungdomsting 2010  

 - Planlegge og gjennomføre Ungdomsting 2011  

 - Drifte ungdomslederteamet 

 - Forberede saker og sende delegater til UKM 10 

 - Oppfølging av vedtak fra UKM 10 

 - Planlegge UngdomsHelg 10 

 - Jobbe med Ungdomsrådets hjemmesider 

 

Ungdomstinget 2010  
Ungdomstinget ble arrangert på Solhaug Landsted på Åsen 19.-21. mars 2010. Temaet for ungdomstinget 

var ”Kjærlighet og felleskap”.  

 

Visitaser  
Medlemmer av Ungdomsrådet deltar så ofte som mulig i enkeltdeler av visitasprogrammet til Biskopen. I 

løpet av 2010 har et av rådsmedlemmene vært med på visitas i Ranheim menighet, og det er planlagt flere 

visitas der medlemmene skal være med på i 2011. 

 

Ungdommens kirkemøte  
Ingen fra Ungdomsrådsmøte var med på UKM i 2010, men Naina Helen Jåma Wigdahl, Snåsa (samisk 

menighet) og Sondre Rybe Brynjulvsønn Øverby, Levanger representerte Nidaros på årets UKM.  

 

Møter med bispedømmerådet  
Håkon og Ingrid Anna fra Ungdomsrådsmøte deltok på et møte med bispedømmerådet 16. april der 

Kirkemøtets kartlegging av ungdomsdemokrati ble tatt opp.  

 

Ungdomshelg 2010 
Ungdomsrådet utnevnte en komité bestående av Silje, Håkon og June. De avholdt 2 møter, men måtte 

avlyse helga i siste liten pga. alt for få påmeldte.  

 

Misjonsfestivalen 2010 
En motiverende og interessant konferanse Håkon og Silje deltok på 7.-9. september. En festival med 

fokus på misjon inn i fremtida og misjon sett med øyne til de som blir ”utsatt” for misjon fra oss. Det var 

også en markering av Edinburgh-jubileet.  

 

Trosopplæringskonferansen 20.10.2010 
Silje og Håkon sto på stand på dagskonferansen i Lillestrøm. Oppdraget var å informere om barne- og 

ungdomsarbeidet i Nidaros.  
 

Målsetting for 2011 
Tettere samarbeid med bispedømmerådet.  Vedtatt av Ungdomsrådet 20. mars 2011 


