
 

 

Møtereferat 
Nidaros bispedømmeråd 
 

 

 

Ungdomstinget i Nidaros 2010 
 

Tid/Sted: 19. – 21. mars / Solhaug, Åsen 

Hovedtema: Kjærlighet og fellesskap 

Delegater: 31 delegater (inkl 5 i sittende Ungdomsråd) fra følgende menigheter og 

organisasjoner deltok: Berg/Strinda, Byneset, Byåsen, Charlottenlund, Fosnes, Frosta, 

KFUK/M-speiderne, Klæbu, Kolstad, Lade, Leinstrand, Nidaros Domkirke og Vår Frue, 

Otterøy, Ranheim, Roan, Samisk, Stjørdal, Strinda. 

Inviterte gjester/bidragsytere: Kristin Mørreaunet, Petter Normann Dille, Bjørn Storm 

Johansen. 

 

PROGRAM 

 
FREDAG 19. mars    

Tidspunkt Programpost  (lørdag forts.)  

17.00 Registrering fra kl.17  19.00 Plenum:  
- Klimatoppmøtet i København, rapport 

- Rapport fra Ungdomsrådets studietur 

20.00 Kveldsmat   - Presentasjon av kandidater til valget. 

- Åpen talerstol. 

20.45 Plenum 

- Velkommen 

- Valg av møteledere, referenter og 

tellekorps 

- Info om Ungdomsrådet 

”Bli kjent”-aktiviteter 

 21.00 Kveldsmat 

 

Fritid 

23.00 Korssamling  23.30 Korssamling 

     

LØRDAG 20. mars  SØNDAG 21. mars 

09.00 Frokost  09.00 Frokost 

10.00-10.50 TEMA: ”Guds kjærlighet” 

- Gruppesamtaler med 

plenumsoppsummering 

(På grunn av akutt sykdom måtte Bjørn S. 

Johansen melde forfall.) 

 10.15 Avreise m buss 

11.00-11.30 Plenum: Åpen talerstol  11.00 Gudstjeneste i Frosta kirke 

11.30-12.45 TEMA: ”Homofili og bibelen”. 

- Hva sier Bibelen om homofili;  

presentasjon av konservativ og liberal 

bibeltolkning, med Petter Normann Dille 

og Kristin Mørreaunet 

  Retur m buss 

13.00 Lunch  13.00 ”Kirkekaffe” m Etiopia-foredrag 

14.00 Biskopens time 

TEMA: Det kristne fellesskap 
 

Biskopens Svaretime 

- spør biskopen og få svar med en gang 

 14.00 Plenum: 

- UR Årsmelding 

- Valg til UR 

- Åpen talerstol 

16.00 Frivillige aktiviteter: 

1) Gudstjenesteverksted 

2) Ungdomsdemokrati i kirken 

3) Paintball 

 15.30 Middag 

17.30 Middag  17.00 Slutt 
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REFERAT PLENUMSSAMLINGER 
 

Fredag 19. mars 

PLENUM kl.20.00 1) Valg av møteledere 

Ungdomsrådets forslag: Ingrid Anna Teigen og Karen Marie 

Karlsvik. Suppleant: June Fillingsnes. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

2) Valg av referenter 

Ungdomsrådets forslag: Håkon Granlund og Odd Erik Stendahl. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

  

Lørdag 20. mars 

TEMASAMLING 

Kl. 11.30-12.45: 

Homofili og Bibelen 

- Foredragsholderne presenterte bibelens syn på homofilt samliv, 

sett fra både et konservativt og et liberalt ståsted. 

- Et gruppearbeid resulterte i følgende punkter, som gruppene 

mener bør være grunnlag for den videre samtalen om temaet: 

 

Grp1: 

- Vær åpen for at du kan ta feil 

- Respekter andre menneskers meninger 

- Tenk over hva du sier 

Grp2:  

- Det er ikke lov mer personangrep 

- Beholde perspektivet på saken; dette er ikke det viktigste 

spørsmålet i verden 

- Ikke vær Gud: Du skal ikke dømme andre. 

Grp3 

- Respekter andres meninger 

- Vær åpen for andres syn 

- Holde seg til saken, vær objektiv; ikke rakke ned på andre 

Grp4 

- Vis åpenhet 

- Gi seg selv og andre tid til ettertanke 

- Være saklig 

Grp5 

- Respekt og åpenhet 

- Lytt til andres meninger 

- Vis nestekjærlighet 

 

ÅPEN TALERSTOL 

Kl.11.00-11.30 

 

Delegat 31: 

Sigurd Steen 

(Berg/Ungdomsrådet) 

Kirka har et troverdighetsproblem – bør engasjere seg mer og bli 

en maktfaktor, ikke bare institusjon. Det står i ”partiprogrammet” 

til Nidaros bispedømme, at kirka skal være tilstede i lokalmiljøet, 

men det er på tide å engasjere seg bredere; Ikke bare arrangere 

gudstjeneste på søndag. Folk får skeivt bilde. Kirka bør f.eks. 

arrangere fotballcup, diskusjonsgrupper, skikurs på asylmottak – 

aktiviteter som gir mer positivt inntrykk av kirka 

Delegat 28: 

Torgeir Moe (Klæbu) 

Replikk: Jeg er litt nysgjerrig på hva du mener med maktfaktor: 

Mener du politisk?, Sosialt?, sportslig? el.l.? 

Delegat 31: 

Sigurd Steen  

Svarreplikk: Kirkas oppgave er å oppfylle misjonsbefalingen og 

fylle guds arbeid. Ikke bare ved å forkynne, men også gjennom 

handlinger. Skape en bedre verden utenfor kirkens fire vegger 
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Delegat 24: 

 Nils Mathias Bransfjell: 

(Samisk Menighet) 

Replikk: I dag mister kirka flere og flere medlemmer. Jeg er enig 

at kirka må involvere seg mer i hverdagen til medlemmene. Kirka 

står for gode ting. Det er viktig å få kirka fram i lyset. Kjedelig 

bare i kirka på søndager eller julaften. Jeg tror det er viktig for 

kirkas framtid, å være mer involverende. 

Delegat 21: 

Kristoffer Kleveland (Berg) 

Mange eldre er svært ensomme. Jeg synes det burde bli flere 

andakter for eldre, særlig i feriene. Vi bør etterspørre mer arbeid 

her også. 

Observatør 3: 

Kristin Mørreaunet  

(Medlem i UFUNG/ 

og MF-student) 

UKM arr hvert år; saker som angår hele kirken, særlig 

ungd.perspektiv. Leveres kirkemøte. 

Kirkemøte hører på UKM. Det er derfor viktig å være på UKM, 

det er morsom å være der. 

Alle kan melde inne saker til UKM (UFUNG arrangerer UKM) 

Det er fortsatt mulighet til å melde inne saker. 

Delegat 21: 

Kristoffer Kleveland (Berg) 

Flere andakter for eldre i sommerferien; ofte mange som blir 

ensomme om sommeren. 

Biskop Tor Dette er en viktig talerstol. Benytt anledningen til å si hva du 

mener. Det er dere som er ungdommer, og som vet hvordan der er 

å være ung. Det er viktig for meg å være her, høre på hva dere har 

å si. (benytt anl til å ta ordet…) 

Delegat 31: 

Sigurd Steen 

(Berg/Ungdomsrådet) 

Vi er ikke like påvirkelig som tidligere. For Å tro må vi bli 

påvirket. Vi trenger andre virkemidler i dag, for å få ungdom til å 

begynne å tro. Jeg har tro på samtalen som virkemiddel; til 

forskjell fra å bare lytte (gtj.) Samtalegrupper i menighet og 

lignende 

Delegat 28: 

Torgeir Moe 

Jeg er enig med Sigurd; samtale etter gudstjenesten er kanskje 

mulig. Men samtalen må tilpasses de som er med. 

Delegat 31: 

Sigurd Steen  

Hvordan skal vi vite hva vi skal si i slike samtaler? 

Delegat 28: 

Torgeir Moe 

2 kor 5,18-19 Jeg ble spesielt glad for dette ordet. 

Delegat 29:  

Silje Smørvik (Stjørdal) 

Det er viktig å høre på hva samtalepartnerne har å si også, ikke 

bare fortelle/si ting selv. 

Biskop Tor Trenger dere mer kunnskap? Hvordan kan dere få det? Tenk litt på 

det i løpet av helgen. 

Enig med Silje; I samtale kan vi være mer oppmerksom på å svar 

på de spørsmål som kommer i en samtale, mer enn å formulere 

spørsmål selv. 

Delegat 28: 

Torgeir Moe 

Jeg kommer fra Klæbu: Menigheten har ikke penger for 

øyeblikket; flere er sagt opp vi vet ikke hva vi skal gjøre med det. 

Delegat 31: 

Sigurd Steen  

Samtale: Hvis vi skal org samtale i regi av kirken, må kirken legge 

premissene for samtalene. 

Vi vet ikke hvilke svar vi skal gi, fordi vi ikke har fått vite dette. 

Lederen må ha opplæring. 

Delegat 10:  

Håkon Granlund 

(Byåsen/Ungdomsrådet) 

Vi har hatt samme problem i Byåsen; stor utskifting i blant de 

ansatte. Det vi gjorde, var å leie inn konfirmantledere for å ha 

konfirmantgrupper. Dette fungerte kjempefint. 

Delegat 16: 

 Agnes Sofie Gjeset (Fosnes)  

Samtalegrupper: vi snakker for lite om Gud, for mye om 

organisering. Oppfordrer alle til å be for de som vi møter 

Delegat 15: 

Knut M. Stavseth (Frosta) 

Frivillig engasjement er avgjørende i menighetsarbeidet. 

Delegat 27:  

Sunniva L. Holm 

(KFUK/M-speiderne) 

Klæbu: Menigheten har ingen penger til å kjøpe konfirmantledere 

for; Konfirmantleiren er også i fare. Dette er veldig dumt, for dette 

er en de aller viktigste delene av konfirmantåret. 
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BISKOPENS SVARETIME: 

Kl. 15.00-16.00 

Delegater og observatører ble gitt anledning til å stille spørsmål 

direkte til biskopen. Følgende spørsmål ble stilt (biskopens svar er 

ikke gjengitt i dette referatet): 

 (1) Hvor er biskopen oppvokst? 

(2) Hvor mange ganger i uken får du applaus? 

(3) Hva er det beste med å være prest/ jobbe i kirken? 

(4) Hva kan man gjøre når noen har tråkket over ens egene 

grenser? 

 (5) Det finnes en dyp sammenheng mellom kjærlighet og ærlighet. 

Hva tenker biskopen om dette? 

(6) Skille mellom stat og kirke? Hva mener biskopen? 

(7) Hva er det verste og hva er det beste du har opplevd blant 

mennesker du har truffet? 

(8) Hvor mange timer jobber du per dag? 

(9) Har du slekt i Singsaas? 

(10) Hvis du ikke hadde vært protestantisk, hvilket kirkesamfunn 

ville du tilhørt? 

 (11) Hva tror du om inkarnasjonen? Hvor kildekritisk er du til det 

som står i bibelen?  

(12) Har du mistet noe du syntes var artig å holde på med som 

prest, etter du ble biskop? 

(13) Vi er framtida. Hvor er vår plass ifht til gudstjenester? Føler 

seg ikke hjemme, ønsker å gi, delta, bidra og være en del av det. 

Hvordan skal ungdom få plass? 

(14) Hva mener du og hva kan du om homofilisaken? 

(15) Blir du med på paintball? 

 

  

Søndag 21. mars 

Plenum kl.14.00 1) Ungdomsrådets årsrapport. 

- Nestleder June Fillingsnes leste opp årsmeldingen. 
 

2) Valg av trellekorps: 

Forslag: June Fillingsnes og Karen Marie Karlsvik. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 

3) Presentasjon av kandidater til valg til Ungdomsrådet: 

Kandidatene presenterte seg selv: 
 

1. Annlaug G. Straum (Roan) 

2. Christian Valle (Domkirken) 

3. Ingrid Anna Teigen (Berg) 

4. Silje Hove Smørvik (Stjørdal) 

5. Ann-Guro Tronvik (Otterøya) 

6. Nils Mathias Bransfjell (samisk) 
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 4) Valg til Ungdomsrådet 

Valget ble gjennomført etter gjeldende reglement. 
 

Valgresultat: 

Følgende kandidater ble valgt inn som faste medlemmer av 

Ungdomsrådet for de kommende to årene (2010-2012): 
 

Nils Mathias Bransfjell (Samisk) 

Ingrid Anna Teigen (Berg) 

Silje Hove Smørvik (Stjørdal) 
 

Følgende kandidater ble valgt inn som varamedlemmer av 

Ungdomsrådet for ett år (2010): 
 

1. vara: Annlaug G. Straum (Roan) 

2. vara: Christian Valle (Domkirken) 

3. vara: Ann-Guro Tronvik (Otterøya) 

ÅPEN TALERSTOL 

kl.15.15-15.45 

 

Delegat 30: 

MarianneMeland 

(Stjørdal) 

I år er det bare 3 delegater som er over 20 år; Det er litt ensomt for 

oss som er over 20 år. Det bør gjerne legges mer til rette for større 

aldersspredning blant delegatene. 

Delegat 24: 

Nils Mathias Bransfjell 

 

Når det gjelder kirkelig ungdomsarbeid, tror jeg at vi må starte 

med barna i menighetene, og bygge opp arbeidet gradvis. Hvis du 

skal engasjere deg i kirkelig arbeid i ungdomsårene, er det lettere 

når du har vært aktiv som barn. Dette har vært en flott helg. 

Delegat 29: 

Silje Smørvik 

Jeg synes også det er litt for få over 20 år. Miljøet blir for lite med 

3-4 stk. 

Delegat 15: 

Knut M. Stavseth 

Mange føler seg ikke hjemme i en vanlig gudstjeneste. 

Men det er ikke så enkelt å gjøre noe med den vanlige høymessen; 

skal jo arr etter faste regler 

Delegat 24: 

Nils Mathias Bransfjell 

 

Replikk: Biskopen sier at Gud alltid er med oss. Skal vi fortsette 

med den gamle ordningen eller skal kan vi tenke nytt; Kirken 

handler om Kristus; vi må legge opp samlinger som passer for 

mennesker i dag; for Gud er med oss likevel. 

 


