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Nidaros bispedømmeråd 

 

   
   
   
 

Referat plenumssamlinger 
 

35 delegater fra følgende 
menigheter og organisasjoner 

deltok under Tinget:

Bakklandet, Byåsen, Charlottenlund, Fosnes, Heimdal, 
Hølonda, Ilen, Inderøy, Klinga, Levanger, Mosvik, 
Namsos, NMSU, Ranem, Ranheim, Rissa, Singsås, 
Skage, Steinkjer, Strinda, Sverresborg. 

  

LØRDAG 10.02.07  
- KONSTITUERING Dirigent: Jovna Dunfjell 

Referent: Ann-Karoline Karlsvik 
- GJENNOMGANG AV MANDAT FOR 
UNGDOMSRÅDET.  

Oppfordring om å stille til valg. 

  

- ÅPEN TALERSTOL:  
- Ønske om at UR skal være aktive opp mot 
bispedømmerådet. 
- Forteller om lokalt ungdomsarbeid på Levanger. 
Problemer med at konfirmanter ikke ønsker å være på 
gudstjeneste. Planlegger å ha alternative møter en 
gang i måneden, ønsker innspill fra ungdomstinget for 
hvordan man kan gjøre dette på en god måte. 
- Konfirmantmusikal i Namsos, stor suksess. 
- Mangler ungdomsarbeid i Hølonda menighet. Har 
fått i gang barnegospelkor i år. Ønsker råd og innspill. 
- Oppfordring om å trekke Gud med i alt man gjør, 
vanskelig å drive ungdomsarbeid alene. Viktig å ha en 
visjon og en mening med det arbeidet man driver. 

  

BISKOPENS SPØRRETIME Spørsmål til biskopen:  
- Kirke/stat  
- Hvor mye makt har politikerne over kirken?  
- Hvorfor er det så stort skille mellom frikirken og 
stat-skirken samt pinsemenigheten? om vi hadde stått 
sam-men, hadde ikke flere blitt frelst..?  
- Vi tror på den samme guden, DHÅ er ikke 
annerledes i statskirken enn i frikirka. Hvorfor er det 
ikke et samfunn? Vi tror fortsatt på den samme guden.  
- Hvorfor praktiseres det ikke tungetale i statskirken?  
- Hvorfor er det ulovlig med dans på diverse kristne 
skoler? Dans blir forbundet med sex..  
- Hvorfor kan man ikke gå frem til forbønn i 
statskirken?  
- Hva er den beste opplevelsen du har hatt i løpet av 
dine 16 år som biskop?  
- Hvilket ungdomsarbeid drev du når du var ungdom?  
- Hva skal en menighet være?  
- På hvilken måte ønsker kirken å bygge en menighet?  
- Ser biskopen at det er et annet åndelig behov enn 
bare gudstjenesten?  
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- Hva er formålet med konfirmanttiden/arbeidet og 
hvordan skal man nå det målet?  
- Det er 2 milliarder kristne i verden, mener da stats-
kirken at de resterende 4 milliarder i verden tar feil?  
- Hva skal til for at ungdom kan føle seg mer inkludert 
og interessert i kirken, da spesielt gudstjenesten?  
- Er skilsmisse uetisk og umoralsk?  

  
SØNDAG 11.02.07 
Referent: O.E.Stendahl 
  
- UNGDOMSRÅDETS ÅRSRAPPORT Gjennomgang av årsrapporten for 2006 
  

- ÅPEN TALERSTOL:  
- Det er dumt at vi ikke har fått vite at vi har fått vite 
hvem som stiller til valg. 
Svar: Det har ikke vært så mange som har meldt seg, 
men kandidater vil bli presentert før valget. 
- Oppfordring: mange synes visst det det kjedelig i 
meinighetene sine; Gjør noe selv, snakke med andre. 
- Byåsen: Ungd.gtj. m. band, ungd: preken, dans, 
synger, presten snakker med hele kroppen; mange 
ungdommer kommer, økende oppsluttning; Ungd. 
Arbeider har ungdomsklubb i kjelleren, mange 
fremmedkirkelige ungdommer; Ungdomsledere er 
med; vi arr. Leirer; Mange flere ungdommer kommer 
til kirken. 
- Oppfordring: Du skal ikke gjøre alt selv; Vi må 
huske å ta med Gud i planleggingen – husk å be. 

  
- PRESENTASJON AV 
GRUPPEARBEIDER 

Fremlegging av utkast til uttalelser, forslag til vedtak. 
Stemming over utkast. 
Følgende dokumenter ble enstemmig vedtatt: 
- Uttalelse om konfirmantundervisning 
- Uttalelse om HIV-AIDS 
 
- To delegater ønsket å legge ved et referat fra 
samtalene i arb.grp. konfirmantarbeid.  
Plenum tillot dette. 

- VALG TIL UNGDOMSRÅDET Resultat av valget: 
Faste medlemmer for to år: 
 Ann-Karoline Karlsvik (Ranheim) 
 Olav Lisæter (Hølonda) 
 Vegard Ofstad (Heimdal) 
 
Varamedlemmer for ett år: 
 1. Vara: Margrete Holmeide (Inderøy) 
 2. Vara: Fredrik Grande (Ranem) 
 3. Vara: Marit E. Storø (Namsos) 

 


