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Årsrapport 2015-16 
 

På Ungdomstinget i 2015 ble følgende valgt som medlemmer for to år: Christiane Devika 
De Soysa (Byåsen menighet), Kevin Hoel Tårnes (Byåsen menighet) og Jonas Haugan Eilertsen 
(Berg menighet). Stine Olava Faksdal (Fosnes menighet) ble valgt som fast medlem for ett år. 
Følgende ble valgt som varamedlemmer for ett år: 1. vara Lena Merethe Olsen (Hoeggen 
menighet), 2. vara Renate Johansen (Støren menighet) og 3. vara Christina Kamilla Ytteraas 
(Rissa menighet). Følgende rådsmedlemmer var ikke på valg: Silje Håve Smørvik (Stjørdal) og 
Kristian Abrahamsen (Berg). May Bente Jönsson Botnvik er av Saemien Åålmege oppnevnt som 
sørsamisk medlem. 
 
Det nye Ungdomsrådet hadde sitt første møte 8. april 2015 (i Erkebispegården, Trondheim). 
Silje H. Smørvik ble valgt til leder og Jonas H. Eilertsen ble valgt til nestleder. Kevin ble valgt til 
tredje medlem i AU, sammen med leder og nestleder. 
 
Ungdomsrådet har gjennomført seks møter i valgperioden (8.4., 11.06., 24.09., 13.11., 10.01. 
og 13.03.), og har arbeidet med følgende saker: 
- Evaluering av Ungdomstinget 2015 
- Planlegging av Ungdomstinget 2016 
- «Et verdig liv». Infofolder rettet mot konfirmantforeldre som har ungdommer med spesielle 
behov. 
- Kirkevalget 2015 
- Ungdommens kirkemøte (UKM) 2015 
- OVF-søknader «Barn og unge» 
 

Ungdomstinget 2015 
Ungdomstinget ble arrangert på IMI Stølen, Oppdal, 13.-15. mars. Hovedtema var «Fest vs. 
Frelse». 43 delegater fra til sammen 28 menigheter og organisasjoner deltok. 

 

Ungdommens kirkemøte 2015 
Kevin Hoel Tårnes og Silje Håve Smørvik representerte Nidaros bispedømme på UKM 2015. 
Anna Malene Jønsson representerte Saemien Åålmege, mens Maidi Kappfjell Aahren deltok 
som observatør. 

 

UNGDOMSRÅDET UTAD 
- Kevin H. Tårnes holdt appell i forbindelse med Klimapilegrim 2015. 
- 11. desember deltok Christiane Devika De Soysa og Silje Håve Smørvik i møte med Nidaros 
bispedømmeråd. De informerte om Ungdomsrådets pågående arbeid. 
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MÅLSETTINGER FOR 2015-2016 
Ungdomsrådets årsrapport for 2014/15 satte opp følgende målsettinger  
for arbeidsperioden 2015/16: 
1) Gjøre UR mer synlig.  
- Det er utarbeidet en ny info-folder 
- Medlemmer fra ungdomsrådet har deltatt i møte med bispedømmerådet. 
 
2) Fremme kirkevalget 2015 
- I forkant av kirkevalget 2015 ble facebook brukt for å «markedsføre» de unge kandidatene på 
både menighetsrådslistene og listene til bispedømmerådsvalget. 
 
3) «Et verdig liv» 
- Det er utarbeidet en info-folder som retter seg mot konfirmantforeldre, som har ungdommer 
med behov for spesiell tilrettelegging. Denne distribueres til alle menigheter, og er tenkte som 
et vedlegg til menighetens egen invitasjon til konfirmasjon. 
 
4) Fortsette samarbeidet med KIA-ung 
- Tre av UR-medlemmene har bidratt i planleggingsprosessen til prosjektet 
«Konflikthåndtering». 
 
5) Gjøre det enklere å delta i Ungdomstinget 2016 
- Det er ønskelig at Ungdomstinget arrangeres geografisk sentralt i bispedømmet. Valberg 
slektsgård på Frosta er derfor valgt som sted i 2016. 
 
6) Studietur for Ungdomsrådet 
 - Det har ikke lyktes å få til en studietur for UR i denne perioden. 

 
 
Vedtatt av ungdomsrådet i møte 13. mars 2016 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


