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Ungdomstinget i Nidaros 2009 
 
Tid/Sted: 20. – 22. mars / IMI Stølen, Oppdal 
Hovedtema: Religionsdialog 
Delegater: 22 delegater fra følgende menigheter deltok under Tinget: Berg/Strinda, 
Berkåk, Byåsen, Charlottenlund, Fosnes, Klinga, Klæbu, Kolstad, Lade, Leinstrand, 
Namsos, Otterøy, Ranheim, Roan, Snåsa, Strindheim. 
Inviterte gjester/bidragsytere: Tre ungdommer fra det vietnamesisk-buddhistiske 
miljøet på Tiller, fire ungdommer fra den muslimske menigheten i Trondheim og tre 
ungdommer fra bahá’i-samfunnet i Trondheim. 
 
Program 
 

Tidspunkt Programpost    
FREDAG   SØNDAG  
Fra 18.00 Registrering og innkvartering  09.00 – 09.45 Frokost 
20.00 Kveldsmat   - rydde rommene 
20.45 Kveldsprogram 

- Bli kjent 
- Temasamling med biskop Tor Singsaas:  
      Hvor Jesus i sentrum? 

 10.15 Plenum: - Presentasjon av kandidater til 
valget 

23.00 Korssamling  10.40 Avgang OKS 
   11.00 Gudstjeneste hos Oppdal kristne senter 
LØRDAG   12.50 Retur IMI 
08.30 Frokost  13.00 Kirkekafe/lunch 
09.30 ”Biskopens time”  

- møte med vår nye biskop Tor Singsaas  
 13.30 Plenum:  - Årsmelding 

 - Valg 
 - Aktuelle saker 

10.15 Pause  14.30 – 15.30 Middag 

10.30 
11.15 

Biskopens time forts. 
Info om Ungdomsrådet 
Åpen talerstol 

 16.00 Avreise 

12.00 Lunch    
13.00 Temasamling: Møte med religioner    

17.00 Middag    
20.30 Kveldsprogram    
23.00 Korssamling    

 

REFERAT PLENUMSSAMLINGER 
 

LØRDAG 21. MARS 

BISKOPENS TIME : - Biskop Tor svarte på spørsmål fra delegatene. 
 

ÅPEN TALERSTOL :  
  

Delegat 17:  
 

- Jeg vil si noe om konfirmasjonstilbudet. Generelt vil 
jeg si at alt for mye foregår innendørs. Jeg ønsker med 
mer utetilbud. 
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Delegat 2:  
 

- Når vi drar på leir med konfirmantene, har vi mye 
utetid, minst to timer hver dag. Vi har f.eks. 
samhandlingsløype, og ”snø-rugdby”. 

Delegat 13:  
 

- I Byåsen har vi mange uteaktiviteter: 
- Konf.året starter med pilegrimstur for alle 
  konfirmanter. 
- fire leir-tilbud med mye utetid. 
- Når vi har tema ”døden”, drar vi på besøk på  
  kirkegården (altså ute) 
- Tilbud om konf.sommerleir: kanotur 
- Tema: ”Bli kjent med kirken din fra utsiden” 

- Vi har for øvrig også tilbud om to-årskonfirmanter. 
Delegat 5:  

 
- Jeg opplever at vi kristne gjemmer oss i samfunnet. 
Vi må bli tørre å bli mer synlige. Gudstjenestene er 
også alt for usynlige. 
- I lys av den svekkede stillingen til 
kristendomsundervisningen i skolen, synes jeg at vi 
skal ha mer undervisning i menighetene, mer 
bevissthet om egen tro. 
- Jeg mener vi må snakke mer sammen: mer dialog enn 
monolog. 

Ungdomsrådet (UR):  
 

- Konfirmanttilbudet: I vår menighet er det ikke leir, 
fordi menigheten ikke har råd. 
- Jeg støtter tanken om mer utetid. Dette kan styrke 
mestringsfølelsen hos ungdom som ikke er så flinke til 
å snakke. 

UR:  
 

- I Kolstad har vi to konf.-leirer i året (Mjuklia). Her er 
det også en del uteaktiviteter, f.eks. 
samhandlingsløype. På vinterleiren er det tilbud om en 
dag i alpinbakken. 
- I forhold til menigheter som ikke har råd til leir: Våre 
konfirmanter betaler en egenandel for turene. 
- Leir oppleves for de fleste positivt. 

Delegat 8:  
 

- Hos oss kan konfirmantene velg å være 
”Friluftstkonfirmanter”, tre leirer i løpet av året. 
- Jeg synes at konfirmasjonstiden er for lite personlig; 
Det er for lite personlig utfordrende.  
- Flere gudstjenester må bli tilpasset ungdom. 
- Jeg synes at alle gudstjenester bør ta høyde for 
ungdom er tilstede. 
- Søndagsgudstjenesten må gjerne starte 11.30. 

Delegat 3:  
 

- I vår menighet har vi hatt teater og dramatiseringer 
av Bibelhistorien, med stor suksess. Det er mye 
morsommere enn vanlig undervisning. 

UR:  
 

- Konfirmantundervisningen må bli mer variert. 
- Gruppesamtaler og personlige samtaler er lurt. 
- Lederne bør være tilgjengelige for slike samtaler på 
leir. 
- Ofte kan det være lettere for konfirmantene å snakke 
med ungdomslederne. 
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Delegat 13: Om gudstjenester for ungdom: 
I Byåsen har vi egen ungdomsgudstjeneste siste 
søndag i måneden, med band som spiller. Dette er et 
prostisamarbeid, hvor det fleste deltakerne er 
konfirmanter og ungdomsledere. Vi har egen barne-og 
ungdoms-prest som er med å driver dette. 

Delegat 2: - Jeg tror vi har noe å lære av Salem-menigheten, og 
hvordan de gjør det der: 
- aktuelle tema, flinke talere, sanger som ungd. 
kan/liker, samling på kveldstid, band som spiller. 

Delegat 7:  
 

- Det er viktig at konfirmantene får oppleve at det å 
være kristen er mer enn å gå i kirken. 
- I Berg menighet tar for eksempel med oss 
konfirmantene på besøk til Salem og ”Solid”. 
- Jeg synes også at konfirmantundervisningen bør bli 
mer personlig utfordrende/ personlig utviklende. 

  

TEMASAMLING : Møte med 
religioner/ Religionsdialog 

(kl.13.00-17.00) 

1) Gjestene som tilhørte en av religionene (Islam) 
fortalte innledningsvis om hva som kjennetegner 
denne religionens tro; deretter litt om hvordan det er å 
være muslim i Trøndelag/Norge, og hva som preger 
dagliglivet. 
2) Deretter fikk delegatene og de andre gjestene 
mulighet til å stille spørsmål til ungdommene. 
 
- På denne måten ble også Bahá’i og Buddhismen 
presentert. 
- Mellom hver religion ble det arrangert leker, som 
både gjester og delegater deltok i. 
- Det ble også lagt opp til gode pauser, slik at det ble 
tid til ”smal-talk” ungdommene imellom. 
 

OPPSUMMERENDE SAMTALE : 
(kl.18.00-18.45) 

Åpen samtale hvor alle delegater og gjester deltok. 

  

SØNDAG 22. MARS 
KL .10.15 – 10.40  

- KONSTITUERING AV MØTE  Valg av dirigenter, referent og tellekorps. 
 
Plenum ble presentert for Ungdomsrådets forslag: 
  Dirigenter: June Fillingsnes og Ingrid Anna Teigen 
  Møtereferent: Ungdomskonsulent O.E.Stendahl 
  Tellekorps: Fredrik Grande og Kim Andre Olsen 
 
Ingen motkandidater meldte seg. 
Vedtak: Ungdomsrådets forslag vedtatt ved 
akklamasjon.  
 

- PRESENTASJON AV 

KANDIDATER TIL VALGET  
- Alle kandidatene som stilte til valget, presenterte seg 
selv fra talerstolen, og sa litt om sitt engasjement for 
ungdomsrabeid. 
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KL .13.30 - 14.30  

- UNGDOMSRÅDETS 

ÅRSRAPPORT 
Nestleder Fredrik Grande leste Ungdomsrådets 
årsrapport for 2008. 

- VALG TIL UNGDOMSRÅDET  Valget ble gjennomført etter gjeldende reglement.  
6 delegater stilte som kandidater til vervene. 
 

RESULTAT AV VALGET:  
Faste medlemmer for perioden 2009-2011: 
 Håkon Granlund (Byåsen) 
 June Fillingsnes (Kolstad) 
 Karen Marie Karlsvik (Ranheim) 
 

Varamedlemmer for 2009: 
 1. Vara: Morten Stene (Charlottenlund) 
 2. Vara: Håvard Aagesen (Kolstad) 
 3. Vara: Sigurd Steen (Berg) 
 

- INFORMASJON OM 

KIRKEVALGET 2009 
- Ungdomskonsulenten informerte delegatene om 
kirkevalget 2009. 
 - Valg til menighetsråd og bispedømmeråd 
 - Stemmerettsalder 15 år. 
 - Mulighetene for å påvirke  
   nominasjonsprosessen. 

 
 
 


