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Valberg slektsgård, 21. – 23. mars 2014 

    Hovedtema: «Superkristen»  



Referat fra Nidaros Ungdomsting, mars 2014 Side 2 

Delegater: Det var 39 delegater fra 24 menigheter: Berg, Berkåk, Byåsen, Domkirken/Vår frue, 

Fosnes, Frosta, Heimdal, Hoeggen, Hommelvik, Klæbu, Kolstad, Lade, Lademoen, Leinstrand, Malvik, 

Namsos, Oppdal, Rissa, Ranheim, Singsås, Stjørdal, Strinda, Støren, Ørland.    

Berg menighet     1   Ane Kristaina Hovland  

Berg menighet     2   Kristian Abrahamsen  

Byåsen menighet    3   Marianne Sparboe Mørch  

Byåsen menighet    4   Marte Rolvsjord  

Fosnes menighet    5   Stine Olava Faksdal  

Hoeggen menighet    6   Ingrid Kristine Børset  

Hommelvik menighet    7   Ingri Tøndevoldshagen  

Klæbu menighet    8   Camila Haugan Holvik  

Klæbu menighet     9   Tor-Anders Øverbyhagen  

Kolstad menighet    10   Kristina Angelica Monsvoll  

Lade menighet    11   Ingrid Pedersen  

Lade menighet     12   Oda Stenberg Ness  

Lademoen menighet    13   Segni Temesgen  

Leinstrand menighet    14   Merete Holm Anderssen  

Malvik menighet     15   Arent Værnes Fiske  

Malvik menighet     16   Edvard Bolstad Kunzendorf  

Namsos menighetsråd    17   Alan Akali  

Berkåk menighet     18   Karoline Vognild  

Domkirken / Vår Frue   19   Kristine Lerdahl  

Oppdal menighet    20   Benjamin Vognild  

Oppdal menighet    21   Håkon Stamnes  

Rissa menighetsråd    22   Hanna Askjemshalten  

Rissa menighetsråd    23   Vegard Nebb  

Singsås menighet    24   Ronja Fyhn Foros  

Stjørdal menighet    25   Amalie Johansen  

Strinda menighet     26   Andrea Gran  

Strinda menighet     27   Thea Munkeby  

Støren menighet     28   Renate Skavland  

Ørland menighet     29   Anita Ramstad Døsvik  

Ungdomsråde    30   Elise Marlene Sørhøy  

Ungdomsrådet    31   Kevin Hoel Tårnes  

Ungdomsrådet    32   Odd Hugo Hellem  

Ungdomsrådet    33   Silje Håve Smørvik  

Ungdomsråde    34   Eline Bolstad Kunzendorf  

Ungdomsrådet    35   Håkon Granlund  

Ungdomsråde    36   Jonas Haugan Eilertsen  

Ungdomsrådet    37   Kari Larsen 

Bispedømmerådet   38  Agnes Sofie Gjeseth 

Frosta menighet    39  Kari Stavseth 

Berg menighet observatør     Kjersti Løfors 

Strinda menighet observatør    Carl Christian Steen 
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Inviterte gjester/bidragsytere: Biskop Tor Singsaas, rådgiver Olav Dahle Svanholm, vik. rådgiver 
Jorun Opedal Uglem, teologistudentene Helge A.Staxrud og John J.W Delourme fra Teologisk fakultet 
i Oslo. 
 

Program:  

Fredag 21. mars 
18:00  Registrering  
19:30  Kveldsmat 
21:00  Plenum 

-Velkommen 
-Valg av møteledere, referenter, tellekorps og protokoll-underskrivere 
-Info om Ungdomstinget og Ungdomsrådet 
-Bli kjent-aktiviteter 

23:30  Korssamling 
 
Lørdag 22. mars 

08:00  Frokost på hyttene 
09:00  Temasamling: «Superkristen» 
  -Innlegg ved teologistudenter 
10:45  Åpen talerstol 1 
12:00  Temasamling: Psykisk helse 
14:15  Lunsj 
15:00  Biskopens time.  
 «Grill en Biskop» 
16:45  Temasamling: Grønne menighter 
18:00  Middag 
19:00  Kafesamling 
21:00  Plenum 
 - Samtale rundt temaene på kafésamlingne 
 -Åpen talerstol 2 
22:00  Kveldsmat 
 Sosiale aktiviteter 
23:30  Korssamling 

 
Søndag 23. mars 
 08:00  Frokost på hyttene 
  Pakking og rydding av hyttene 
 10:30  Avreise til gudstjeneste i Frosta kirke 
 12:30  Lunsj 
 13:30 Plenum 

  -Ungdomsrådets årsmelding 
  -Valg til Ungdomsrådet 
  -Åpen talerstol 3 

 15:30  Avreise med buss 
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Referat fra plenumssamlingene 

 

Fredag: Plenumsamling kl 21 

Leder i Ungdomsrådet, Silje Håve Smørvik hilser velkommen. Hører med delegater om alt er i orden. 

Om noen delegater mangler noe skal de komme til Silje for å spørre om råd. Informerer om 

morgendagen, frokost på hyttene, ingen fast vekking, obligatorisk oppmøte på plenumsamlinger. 

Oppfordrer til å holde sosiale aktiviteter i kafeetasjen i hovedhuset og ikke på hyttene.  

Håkon Granlund, nestleder i Ungdomsrådet forteller om ungdomsrådet generelt, hva det er, hvordan 

man blir valgt inn, ungdomsrådets oppgaver og rolle i kirkedemokratiet. Informerer utdypende om 

ungdområdsvalget. Håkon forteller videre  om tilbakemeldinger og utfordringer ungdomsrådet har 

påtatt seg fra ungdomstinget 2013, og hvordan ungdomsrådet har arbeidet videre med utgangspunkt 

i disse utfordringene.  

Silje introduserer ungdomsrådet ved navn. Silje og Håkon forklarer bruken av delegatnummer.  

Håkon forteller så om formålet med helga. Silje forteller om regler/veiledning angående 

plenumsamlinger og åpen talerstol. Olav Dahle Svanholm fra bispedømmekontoret har et spørsmål 

angående åpen talerstol.  

Silje introduserer ansatte ved bispedømmekontoret og to teologistudenter.  

Håkon forklarer valg ved referenter, møteledere og tellerkorps, og lurer på hvem som vil være 

referenter 

Delegat 6, Ingrid Kristine Børset fra Hoeggen menighet, delegat 8, Camila Haugan Holvik fra Klæbu 

menighet og Ronja Fyhn Foros fra Singsås menighet melder seg. Delegatene forteller om seg selv og 

hvorfor de vil skrive under på referatet fra ungdomstinget. Ronja og Ingrid ble valgt som 

referatunderskrivere.  

Som referenter foreslås Olav Dahle Svanholm, Jorun Opedal Uglem og Odd Hugo Hellem.  

Som tellekorps foreslås Eline Bolstad Kunzendorf, Odd Hugo Hellem og Kevin Hoel Tårnes. 

Protokollunderskrivere blir altså Silje, bispedømmekontoret, Ingrid, Ronja. 

Alle forslag ble vedtatt.  

 

Lørdag kl 09:00: Temasamling «Superkristen» ved teologistudent John J. W. Delourme 

Silje forteller om forandringer i deltagerlista og introduserer biskop Tor som kom i morges. 

Eline starter med en andakt om vintreet som har muligheter i seg til å bære frukt. 

John starter med å introdusere seg og stiller en del spørsmål rundt temaet «superkristen». Forteller 

om personlige møter med mennesker og hvordan man da er nødt til å forsvare seg selv når man 

svarer på disse spørsmålene.  
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Han snakker videre om hersketeknikker som er brukt av kirken i mange år, men også brukt mot de 

som er for en åpen kirke. Legger vekt på å ha en kirke med åpne dører.  

Jesu budskap om kjærlighet til den neste. Se dem, hjelpe dem, trøste dem. Dette gjelder alle, uansett 

trossamfunn eller religion. Hvis noen mener vi ikke skal hjelpe andre, da er det noe galt. 

Vi kristne blir anklaget som enkeltpersoner for hva den store kirkefamilien gjør og mener. Vi må 

passe på hverandre, og stå sammen. 

Forteller fra barndommen om hvordan det å være kristen kan føre til at man blir mobbet.  

Forteller om 100-200 år etter Kristus var det vanlig å holde en seng ferdig redd, og uansett hvem som 

banket på, skulle man tenke at det var Jesus som trengte hjelp. Og så se Jesus i alle mennesker. Dette 

er viktig å gjøre i dag! John gjør dette hver dag på bussen.  

Åpner for spørsmål 

Kevin Hoel Tårnes spør hva John ville svart hvis noen spurte «er du sånn superkristen?» John svarer 

ja.  

Jonas Haugan Eilertsen spør om John kjenner seg igjen i det å være nødt til å forsvare hva kristne har 

gjort før. John svarer ja her også, og forteller litt om forskjellige ting som har skjedd i det kristne 

samfunnet.  

Ronja Fyhn Foros spør John om han alltid har vært troende. John svarer at han ikke er sikker. Det har 

vært både dager med tro og dager med tvil. Forteller at det har blitt lettere med spørsmålene etter 

hvert. 

Biskop Tor trekker fram alt det John forteller om Jesus, og det å se Jesus i hvert menneske på bussen. 

Et sterkt Kristusbilde. Ber John om å fortelle litt mer om dette. Forteller om denne «gnisten» som 

Jesus hadde – han skapte mye leven og sa ifra mens han gikk på jorda. Forteller også om lyset som 

finnes i Jesus, som også finnes i hver enkelt av oss. Tor forteller videre om det å reise seg i protest.  

10 min pause. 

John og Helge presenterer studiene på TF. 

Lørdag kl 10:30 – Åpen talerstol 1 

Nestleder i ungdomsrådet, Håkon Granlund starter med å fortelle kort hva åpen talerstol er, og går 

kort gjennom reglene. 

24, Ronja Fyhn Foros  

Ble inspirert av innlegget til John. Vokst opp i et lite samfunn med lite kristen aktivitet – konfirmasjon 

og tida etter det. Ble voksenleder for å lære mer om kristen tro. Personlig kristendom, utfører 

kanskje ikke så mye ritualer. Får ofte spørsmål. Praktiserer trua på min måte. Ikke la andre definere 

din kristne tro. Praktiserer ved  være aktiv i kirka og praktisere nestekjærlighet. Oppfordrer andre til 

å fortelle hvordan de praktiserer. 

32, replikk Odd Hugo Hellem 
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Spre Jesu budskap, nestekjærlighet, ha tro på det gode i mennesker. Forteller at Tor fortalte om 

kjærlighet på forrige ungdomsting. «Det som fører til kjærlighet, fører til Kristus». Nestekjærlighet er  

Bibelens viktigste budskap 

29, Anita Ramstad Døsvik 

Om vigsel på likekjønnede ekteskap. Etter bispemøtets vedtak følte hun seg forrådt og ville ut av Den 

Norske Kirke. Vil fortsatt bli hørt, og har tenkt at hun vil jobbe i kirka innenfra. Vil at alle organer i 

kirka jobber for dette. 

32, replikk Odd Hugo Hellem  

Mange her er for å få gjennom denne liturgien. Det er et vanskelig tema å ta opp, uten å trampe for 

mange på tærne. Må også ta hensyn til andre kirker, f.eks. vennskapskirken i Etiopia 

29, replikk Anita Ramstad Døsvik 

Dette er allerede et kirkesplittende tema, og blir det uansett hvordan det ender. Er klar over dette, 

men vil fortsette å kjempe.  

2, Kristian Abrahamsen 

Inspirert av Ronja. Kommer fra en familie som ikke er kristen. Har vært nødt til å kjempe for at 

familien skal godta ham som den han er. Forteller en historie om en som alltid gikk tilbake til de 

vennene som ikke var gode for ham, og grunnen var at han ikke hadde noen andre. Hadde en god 

samtale med foreldrene sine, at han har «noen andre».  

6, Ingrid Kristine Børset 

Mange opplever det fint å være med i tensing eller andre miljøer. Det viktigste som skjer der er ikke 

andakter og kristne sanger, men et godt miljø som tar imot alle som de er 

31, Kevin Hoel Tårnes 

Fordommer. Vanskelig å takle. Ble latterligjort av sin egen familie da han sto fram som kristen. Det 

gjorde ham usikker på min egen tro. Så, slo han opp i Bibelen og fant «Frykt ikke, bare tro».  

36, Jonas Haugan Eilertsen 

Kristen familie. Et stort irritasjonsmoment for ham er når han er nødt til å forsvare alt som kristne har 

gjort gjennom tiden.  

28, replikk Renate Skavland Johansen  

Er fra bygda, og kjenner seg igjen av det Kevin forteller om at det er ganske trangsynt der. Misunner 

alle de fra byen, den åpeneheten de har.  

24, replikk Ronja Fyhn Foros 

Enig med det Renate forteller. Misunner dere som bor i byen, og alle de aktivitetene dere har. 

Forteller om hvordan opplegget på Støren er. Har mye for barn og frem til konfirmasjonen, men ikke 



Referat fra Nidaros Ungdomsting, mars 2014 Side 7 

etter. Har prøvd å få med nye ungdomsledere, men tror det er frykten som stopper dem aller mest. 

Tror de ikke-kristne er redde, ikke hatefulle. Ønsker innspill til hvordan få ungdommen til å komme i 

kirka. 

32, replikk Odd Hugo Hellem 

Utfordring til bygde-delegatene her. Fortell om hvordan det kristne nettverket er der du bor. Kom 

opp og snakk. 

6, replikk Ingrid Kristine Børset 

Tips til hvordan en kan bidra til ungdomsmiljøet. Arrangere kurs for ledere slik at det blir en 

ledergjeng. 

29, replikk Anita Ramstad Døsvik 

Når du er den eneste kristne ungdommen på bygda, er det ganske lite miljø. Ønsker hjelp.  

34, replikk Eline Bolstad Kunzendorf 

Ganske bra ungdomsarbeid i Malvik. Ungdomsklubb, men problemet er at ungdommen ikke vil binde 

seg, ta ansvar. Folk er sulten på input om tro, men mange har vært sårbare, og vanskelig å bygge et 

lederteam. Kateketene blir gravide, lite kontinuitet. 

31, replikk Kevin Hoel Tårnes 

Store forskjeller mellom by og land. Tror det er viktig å finne den personen i bygda som brenner for 

ungdomsarbeid som kan sette i gang noe stort. Finne nøkkelpersoner. Tips fra egen menighet på 

Byåsen er ungdomskafé som er veldig populær. Et lavterskel-tilbud som er «kult», så det blir et fin 

møtepunkt for å spre budskapet. Kor funker også veldig bra. Byåsen holder også på å utvikle 

konfirmant-reunion.  

38, Agnes Sofie Gjeset 

Takker for alle flotte innlegg og replikker. Samme problematikk som det som er blitt diskutert her 

også for 10 år siden, da hun var med for første gang. Når en forteller at en har vært med på et 

kristent arrangement så har en gylden mulighet til å vitne. Når en for eksempel forteller at en skal på 

Ungdomstinget, og de spør hva det er osv. Da har du en strålende mulighet til å vitne om troa di. Hun 

praktiserer sin tro gjennom å være med på Kirkemøtet. 

33, Silje Håve Smørvik 

Legger frem ny sak og drøfter rundt valget av temaet «superkristen?» for UT-14, og forteller at hun 

hver dag siden valg av tema har spurt seg selv hva det vil si å være superkristen. Praktiserer trua si 

gjennom å være med på kristne arrangement. Ramser opp alle verv og stillinger hun har innenfor 

kirka og konkluderer med at hun er superkristen. Introduserer spørsmål til kafésamling. 

30, Elise Marlene Sørhøy 

Kommer med en replikk angående temaet «Superkristen?» og i hvilken grad dette temaet har 

betydning for ungdommer innenfor kirka. Hun forteller om hvordan hun på Ungdommens Kirkemøte 
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2013, ble konfrontert med spørsmålet «er du sånn der superkristen?» Hun utfordrer delegater til å 

svare på hvordan de selv ble konfrontert med samme spørsmål. 

36, Jonas Haugan Eilertsen 

Kommer med replikk hvor han vektlegger betydeligheten i å oppnå forventninger samfunnet har satt 

til kristne, bl.a. det å vise nestekjærlighet, kristne verdier i form av etikk, og at man introduserer disse 

verdier til mennesker rundt seg. Gå frem som et godt eksempel. Det forventes litt av oss som kristne. 

16, replikk Edvard Bolstad Kunzendorf 

Angående hva man skal svare når man får spørsmålet om man er superkristen. En må tro selv at det 

er kult. Ta det frem selv og være stolt av det. Da skaper det et godt bilde. 

34, replikk Eline Bolstad Kunzendorf 

Det å være kristen betyr at man skal være disippel av Jesus. Jesus sier ikke at vi skal gå den gyldne 

middelvei, men gå den smale vei. 

31, replikk Kevin Hoel Tårnes 

Vi var igjen inne på fordommer og vanskelige spørsmål. Kevin mener det beste våpen mot 

fordommer er kunnskap. Man trenger kunnskap om det man tror på for å kunne argumentere og stå 

bak sin sak. Oppfordrer alle til å lese i bibelen, google litt osv. 

28, replikk Renate Skavland Johansen 

Forrige helg var hun på konfirmant leir, og hun ble konfrontert med spørsmålet «er du 

superkristen?» av en konfirmant, og hun ble lettere oppgitt over at hun måtte fortelle hvordan 

enkeltpersoner praktiserer sin personlige tro på forskjellige måter, og det er noe som varierer fra 

person til person.  

 

Lørdag kl 12: Temasamling om psykisk helse  med Gro Skomedal 

Gro innleder med at det er forskjell på psykiske vansker og psykiske lidelser. Psykiske vansker er 

menneskelige reaksjoner som utslag på vanskelige livssituasjoner. Mange opplever stress og slit i 

hverdagen. Snakker videre om grunnfølelser og at en aldri kan føle feil. Men en kan tolke følelser feil. 

Og en har et handlingsrom i følelsene. 

15-20 % har psykiske plager som påvirker livssituasjonen av barn og unge. 1 av 3 ungdommer 

opplever ensomhet. Jobben med å være perfekt er et sterkt trykk. Er det mulig å være motkultur? 

Betydningen av møter: Blikk, berøring, varme, kontakt. Jeg har mine følelser, men jeg er ikke mine 

følelser 

5 om dagen for en god pyskisk helse: 

- Snakk om det som føles vanskelig med en du har tillit til 

- Planlegg positive aktiviteter 

- Del problemene i mindre biter 

- Tenk på det du får gjort i stedet for alt du ikke får gjort 
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- Vær mot deg selv som du ville vært mot en venn. 

Får man bedre helse av å være kristen? Noen undersøkelser kan tyde på det (HUNT). Religiøsitet kan 

også bli skadelig. Men et sunt gudsbilde er et veldig godt utgangspunkt for å få god helse fordi du har 

noen utenfor deg selv å henvende seg til. 

 

Lørdag kl. 15:15 Biskopens time og «grill en biskop» 

Biskop Tor innleder med å si at noen taler er viktigere enn andre taler. Dette er en slik tale. En bevisst 

prioritering fra habs side å delta på ungdomstinget. Deltakerne på ungdomstinget er en særdeles 

viktig lyttepost for ham. Deler disse tre kvarterene i tre: først noe som ligger ham på hjertet. Så vil 

han høre hva det er deltakerne vil at han skal snakke om. Også vil han ha et raskt råd: han er ikke på 

facebook, men hvordan skal han vise ansiktet sitt på facebook. Hvilket ansikt skal han vise der? 

Kanskje noen her kan hjelpe ham med facebook? Ha dette som prosjekt? 

Tor sier videre at for ham er det veldig viktig å være et alminnelig menneske. Det er en som har gitt 

ham livet som gave. Han har ikke blitt til ved en tilfeldighet. Ser på livet som et stort mysterium. Det 

er en som ville at han skulle bli til. Jeg er en gave til meg selv og til mine medmennesker. Han tror at 

Gud har sendt med oss alle en hellighet. Det hellige er bestandig gjemt i det alminnelige. Men en må 

lete etter det. Grenseoverskridende. Hvor var vi før vi ble født, og hvor er vi når vi dør?  

Gjennom kjærligheten at livet blir til. Bruker eksempler fra to år som fengselsprest. Ikke se på dere 

selv som luft. En har noe med meg som jeg skal gi videre til mine medmennesker. Dette gjør livet 

veldig meningsfylt. Du representerer den store forandringen. Hver gang et barn blir født så skapes 

verden på nytt. Gud søker ikke oppmerksomhet. Han skjuler seg bak menneskene slik at vi skal få øye 

på hverandre.  

Hilse på tiggerne. Stoppe opp og se på dem. Det er å gi et menneske verdighet. Følg med i bibelen 

hva som skjer når Jesus går inn i en ny by.  

Trekker frem W.W.J.D.-armbåndene. Jesus møtte og tok imot den som ikke hadde håp lenger. Motto 

for Nidaros Bispedømme i år: veien til guds alter skal være åpen for alle mennesker. Du skal ikke bli 

hindret på veien til guds alter. Det gjelder fattige, rike, store og små. Alle skal ha direkte vei til Guds 

alter. I nattverden får vi smake evangeliet, ikke bare høre slik vi gjør nå.  

Det jødiske samfunns store frykt var å bli uren. Kvinnen som kom til Jesus da han var på besøk til 

Simon. Salvet føttene hans og vasket ham med tårene. Simon reager fordi Jesus blir uren. 

Det å være superkristen handler om å bli så inspirert og opptatt av Jesus at en ser på hva var det han 

gjorde. Han reiste seg opp for de svake og gikk i døden for vår skyld. 

Tor spør videre hva delegatene synes det er viktig at han tar med fra dere ut til menighetene? Hva er 

det mest påtrengende i deres hverdag som kristne? 

Innspill om at det skal gå an å lovsynge til andre ting enn orgelet. Og kommunisere ut at det er viktig 

å være åpen.  
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Innspill om at det kan være vanskelig for ungdom å komme inn i kirka og få kontakt med de som er 

der og få de oppgavene som trengs. Hvilke praktiske oppgaver kan vi brukes til? Hjelpe til med det 

praktiske i gudstjenesten. 

15, Arent Fiske. replikk:  

Mange kan bli litt skremt om de kommer til kirka en søndag. Høy gjennomsnittsalder. Kirka bør være 

mer åpen og ut i samfunnet. 

28, Renate Skavland Johansen, replikk:  

Trenger nytenkning i kirka. Nytenkning i innhold. Bønnevandring på gudstjeneste.  

Biskop Tor: Hvilke uttrykk i gudstjenesten er det vi ønsker mer av? Utfordrer til å gå tilbake til 

menighetene og etterspør. Ikke bar kom inn som en bestiller, men si at du kan tenke deg å være 

med. 

31, Kevin Hoel Tårnes:  

Mye riktig i Byåsen menighet. Ungdommene går rundt meg kollekten og hjelper til med nattverden. 

Når ungdommene vises så tiltrekkes det flere ungdommer. 

2, Kristian Abrahamsen:  

Gudstjenester i sentrumsmenighetene har liturgi og lovsang som appellerer mer til ungdommene. Og 

på kveldstid. 

Er forkynnelsen aktuell, spør Tor.  

Innspill om at konfirmantleirene gir veldig mye til konfirmantene og at en skulle nesten hatt to leirer. 

Together-gudstjeneste: Flere menigheter gikk sammen.  

 

Grill en biskop 

39, Kari Larsen: Hva gjør kirken for arbeidet for det ufødte liv? 

Kirkens holdning til abort er klar. Uenighet om når livet starter.  

38, Agnes Sofie Gjeset: Hvorfor er gudstjenesten så viktig. Forordnede gudstjenester 

I kirka får vi høre det mest sanne om oss og vårt forhold til Gud. Nattverden er det viktigste, og den 

skjer i gudstjenesten. 

2, Kristian Abrahamsen. Hvorfor må prester være gift for å jobbe i kirka? 

Det er viktig å ha et ordna forhold rundt samlivet. Ekteskapet hjelper oss til et forpliktende samliv. En 

beskyttelse for den svakeste. 

36, Jonas Haugan Eilertsen: Hvordan kan kirka være mer aktiv i media? 
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Svært forskjellig innen Trøndelag. Autoriteter betyr ikke så mye i dag. 

29, Anita Ramstad Døsvik: Ditt forhold til de transseksuelle? 

Har ikke noe bevisst holdning til kjønn. Transer vil vekke oppsikt i kirka. Det som har med seksualitet 

å gjøre er veldig sensitivt. 

24, Ronja Fyhn Foros: Hva kan vi ta med oss tilbake til kirka for å få mer ungdommelighet? Hvordan 

få mer ungdommelighet inn i kirka? 

Kom og by fram dere selv og si fra om forandringer man vil gjøre i menigheten. Tenk stort om dere 

selv. 

15, Arent Værnes Fiske: Hva gjør bispedømmet om trosopplæring innen alle aldre? 

Alle menigheter har fått midler til trosopplæring nå. Viktig spørsmål, fordi vi ser at dåpsprosenten går 

ned. Det vil føre til at konfirmasjonsprosenten går ned. Viktig også å rekruttere til trosopplæring. 

9, Tor-Anders Øverbyhagen: Bør homofile få adoptere? Hva mener du om adopsjon generelt? 

Barn har behov for å få gode hjem. Arbeider med selv hvorvidt homofile samlevende bør adoptere. 

Vil ikke svare entydig og bombastisk på alt 

32, Odd Hugo Hellem: Hva med urenhet i dag? 

Igjennom meg går lysten til det onde og det gode. Muligheten til å gjøre det onde finnes også i meg.  

6, Ingrid Kristine Børset: Hva synes du om at KFUK/M går inn for å boikotte Israel? 

Skeptisk til å boikotte Israel. Kirken var aktiv i boikotten av Sør-Afrika. Vil ikke tolke Israels-politikken i 

samme grad. 

18, Karoline Vognild: Spørsmål om prester som ikke vil vie samlevende.  

Kan bruke samvittighetsfriheten. Skal ikke tvinges.  

O-4: Carl Christian Steen: Bryte med den etiopiske kirken? 

Om kirkens enhet. Rundt nattverdbordet. Vi håper at vi holder kontakten med kirken også i framtida. 

32, Odd Hugo Hellem: Hvor finner du dine verdier?  

Henter mine verdier fra Bibelen og møtet med Jesus. Men først og fremst i møte med mine 

medmennesker.  

 

 

Lørdag kl. 17: Temasamling: «Grønne menigheter» med Silje H. Smørvik og Eline B. Kunzendorf 

 

Kirkemøtet vil at flere menigheter skal bli grønne menigheter. Det ønsker ungdomsrådet også å 

arbeide for.  
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Plakat for grønne menigheter ble delt ut til alle delegater. Alle tar med utfordringen hjem til sine 

menigheter. 

Informasjon om bønn og faste for klimarettferdighet ble delt ut.  

Informasjon om andre måter å leve bærekraftig i forhold til miljøet ble delt ut. 
 

 

Lørdag kl. 19: Kafesamling 

Delegatene ble delt i grupper og hadde samtaler i mindre grupper om temaene som hadde blir tatt 

opp så langt. En fra ungdomsrådet var med på hver gruppe. 

Lørdag kl. 21: Åpen talerstol 2  

Innledning v/ Håkon Granlund. 

34, Eline Bolstad Kunzendorf, replikk 

Klargjør begrepet «kirkesplittende». At det vil si at kirka faktisk deles i to, slik som den katolske og 

protestantiske kirken gjorde. At vi ikke kan dele nattverdsbordet. 

29, Anita Ramstad Døsvik, replikk 

Hvis vi ikke kommer frem til noe annet enn det som er i dag, så kommer nok kirka til å bli splittet. 

Slutte å bruke superkristen som et synonym med konservativ. Jeg er superkristen, og jeg er stolt av 

det! 

15, Arent Værnes Fiske 

Undervisning i kirka er noe jeg brenner sterkt for. Driver miniklubben i min menighet, Malvik, og er 

veldig fornøyd med det! Vil gjerne ha innspill fra andre menigheter om hva man kan gjøre for små 

barn – tror det kan bedre vårt arbeid.  

28, Renate Skavland Johansen, replikk 

Det er viktig å bruke trosopplæring – fra de er små til de er voksne. Vi har ting som Lys Våken og 

Tårnagenter. Viktig å ha jevnt med aktiviteter for aldersgruppene. 

11, Ingrid Pedersen, replikk: 

Ungdomsgruppe i Lade, Lademoen og Vår Frue. Godt oppmøte nesten alltid fulltallig. Veteranleir 

funker også veldig bra.  

6, Ingrid Kristine Børset, replikk 

Tips: barnegospel! Med søndagsskole etterpå.  

33 Silje Håve Smørvik, replikk 
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Trosopplæring etter konfirmasjonstid. Etter-konfirmantleir/veteranleir/reunionleir har 90 % 

oppslutning. Godt tips! 

5, Stine Olava Faksdal 

Å få ungdom inn på gudstjenester. Ungdomsklubb er viktig som utgangspunkt. Viktig at unge og eldre 

møtes i gudstjenester. Der jeg kommer fra har vi en ungdomsklubb der omtrent alle på 

ungdomskolen deltar. Få mer variasjon inn i gudstjenesten. Vil oppfordre alle til å piffe opp 

gudstjeneste så det blir morsomt for ungdom.  

25, Amalie Johansen, replikk 

Synes ungdomslederkurs er viktig, da er det flere til å spre budskapet om at det ikke trenger å være 

kjedelig på gudstjeneste. Enig i at gudstjenestene bør piffes opp. Tilpasse gudstjenesten mer til 

ungdom. 

34, Eline Bolstad Kunzendorf, replikk  

Thomasmesser på kveldstid, annen type gudstjeneste med bønnevandring, andakt av noen andre 

enn presten – treffer mange unge! Andre tema under prekenen enn det som er vanlig, andre sanger. 

O-4, Carl Christian Steen, replikk 

I Berg har vi en fredag i måneden en fredagsgudstjeneste som er basert på å trekke ungdom, med 

sang og musikk som passer. Ungdomsklubben deltar.  

9, Tor-Anders Øverbyhagen 

Mener at det å gifte seg i kirka er en menneskerett. Vi må tråkke på noen tær, vi må kjempe. 

Homofile er like mye mennesker som resten. Vi måtte kjempe for kvinnerettigheter, og når vi ser 

tilbake på det nå virker det bare dumt at man måtte kjempe for det.  

36, Jonas Haugan Eilertsen, replikk 

Støtter det foran 

24, Ronja Fyhn Foros, replikk 

Kirka er åpen for alle! Det må vel gjelde giftemål også. 

31, Kevin Hoel Tårnes, replikk 

Fikk noen opplysninger på kafésamling. Ekteskapet gir en del rettigheter som ved homofile ekteskap 

kan komme i konflikt med barnekonvensjonen, hvor det bla. står at alle barn har rett til å vite sitt 

opphav. Kanskje viktig informasjon å ha med i den store sammenhengen. 

4 Marte Rolvsjord,  

Vår gruppe vil gjerne starte et «fylkes-ungdomssamling», slik at flere kan knytte mange bånd – 

mellom by og bygd. Oppfordrer dere til å ta med dette tilbake til menighetene. 

31, Odd Hugo Hellem, replikk 



Referat fra Nidaros Ungdomsting, mars 2014 Side 14 

Konge idé! Den har kommet flere ganger, så finn noen som virkelig kan ta på seg ansvaret for å dette! 

Håper virkelig det skjer! 

35, Håkon Granlund, replikk 

Det er prøvd flere ganger, men ikke blitt noe av. Alle gode ting er tre, og dette er en fin ting å stille til 

valg med! 

16, Edvard Bolstad Kunzendorf, replikk 

Fryktelig god idé! Enig i at vi trenger å finne folk som kan drifte det. Vi burde sette ned en komité 

allerede her på UT! 

31, Kevin Hoel Tårnes, replikk 

Mer enn gjerne villig til å være med i en slik komitè Edvard nevnte. Bygda savner deling av erfaringer 

og meninger med byfolket. 

28, Renate Skavland Johansen, replikk 

Tenk dere at vi hadde møttes jevnlig. Det engasjementet vi har på tinget vil kunne bli opprettholdt. 

39, Kari Stavset 

Snakket i gruppa om hva det vil si å være kirke. Verdier og hva kirka syns er viktig. Abort og 

ekteskapsspørsmål. Ekteskapet er Guds gode plan for mennesket. En god løsning for at mennesket 

skal ha det godt med hverandre. Hver enkelt må ta ansvar for det de mener, men kirka kan holde 

fram det vi mener er riktig. 

36, Jonas Haugan Eilertsen 

Kafèsamlinga var en braksuksess. Flink gruppe, diskuterte det de ville. Enig om å være uenig.  

14, Merete Holm Anderssen 

Litt utenom tema. Barn får barn, barn utenfor ekteskap. Meninger?  

31, Kevin Hoel Tårnes, replikk 

Spennende og tema som kommer tilbake innen kristendommen. Mange fordommer. Vi lever i en 

annen tid og sånn som det er nå ser jeg ikke noe galt i det.  

36, Jonas Haugan Eilertsen, replikk 

Alt du gjør får en konsekvens. Blomster og bier kan få konsekvenser. Folk som blir foreldre som ikke 

er klare for det er ikke ideelt. Er ikke fordi jeg er kristen. Ekteskapet er en sikkerhetsramme for barn 

når de blir født i det. Man må ta ansvar for konsekvensene sine. Kan være lurt å vente til man har 

trygge rammer, for det fortjener barnet.  

34, Eline Bolstad Kunzendorf, replikk 
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Enig med Jonas. Viktig med trygge rammer for barna. Forteller om venninne med foreldre som ikke 

var gift og hadde fire barn. De flyttet fra hverandre og mor ble sittende med fire barn alene.  

5, Stine Olava Faksdal, replikk 

Det med abort er noe man må tenke på FØR man har sex, ikke etterpå. Ekteskapet er en trygg 

ramme, og man er mer klar for barn i ekteskap. Unge kvinner skal ha mulighet til å få barn, ikke føle 

seg presset til å ta abort fra samfunnet.  

Biskop Tor Singsaas 

Sex før ekteskapet handler om å åpne opp livet sitt i det mest intime rommet og det mest sårbare 

rommet du har i livet ditt. Du må være trygg på at den du har sex med har en dyp respekt for deg og 

at er klar over at det kan skapes et nytt liv. Handler om å ta vare på egne grenser. Ber han om så mye 

fra meg og ikke tenker over hvor stor bekostningen blir for meg. Hva gjør du med grensene dine? 

Handler om kvaliteten hos deg selv. Handler om mitt liv og det dypeste i livet mitt. Jeg har mange 

andre ting å by frem. Alle skal få oppleve kjærligheten i trygghet og gifte seg. Samliv = trygghet og 

forpliktelse. Ekteskap er beskyttelse for de svake og de sterke. Mange runder før du går ut bakdøra. 

Ikke legg ut det vakreste du har på salg. Det er forferdelig når du har åpnet opp for noen til ditt 

innerste også bare forsvinner personen etterpå. Tenk på dine enge grenser. ”Ett hvert menneske har 

en urørlig-sone rundt seg.” Tester det på en delegat. Du skal forvalte din egen urørlig-sone. Den 

brennende tornebusken. Ta av skoene for å møtes med respekt. Barnet og har en urørlighets-sone.  

Unge mødre. Viktig med god støtte rundt. Mener ikke dette er synd, men det er krevende å få barn 

som 16-åring. 

 

Søndag kl 13:30 : Plenumsamling med valg av nytt Ungdomsråd 

Odd Hugo leser opp årsmelding fra ungdomsrådet. 

Referenter: Olav Dahle Svanholm, Jorun Opedal Uglem og Odd Hugo Hellem.  

Tellekorps: Eline Bolstad Kunzendorf, Odd Hugo Hellem og Kevin Hoel Tårnes 

Protokollunderskrivere: Ronja Fyhn Foros, Ingrid Kristine Børset, Silje Håve Smørvik, Jorun Opedal 

Uglem 

Valg til ungdomsrådet: 

Tre faste kandidater skal velges for to år og to for ett år (Håkon og Odd Hugo trekker seg). 

De som stilte til valg: Kristian Abrahamsen, Marte Rolvsjord, Stine Olava Faksdal, Kristina Angelica 

Minsvoll, Segni Temesgen, Edvard Bolstad Kunzendorf, Ronja Fyhn Foros, Amalie Johansen, Carl 

Christian Steen, Renate Skavland Johansen, Elise Marlene Sørhøy, Silje Håve Smørvik, Jonas Haugan 

Eilertsen, Kari Larsen. 

Sitter over fra forrige peiode: Kevin Hoel Tårnes, Byåsen 

Valgt for ny periode: 
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 2 år:  

o Kristian Abrahamsen, Berg menighet 

o Edvard Bolstad Kunzendorf, Malvik menighet 

o  Silje Håve Smørvik, Stjørdal menighet 

 1 år:  

o Jonas Haugan Eilertsen, Berg menighet  

o Amalie Johansen, Stjørdal menighet 

 1.vara: Renate Skavland Johansen, Støren menighet 

 2. vara: Kristina Angelica Monsvoll, Kolstad menighet 

 3. vara: Stine Olava Faksdal, Fosnes menighet 

 

Søndag kl 14:15: Åpen talerstol 3 

24, Ronja Fyhn Foros 

Ang. psykisk helse, og hvem vi skal snakke med hvis det er noe; velg noen som lytter. Ikke bare hører, 

men virkelig lytter. Kjenner du noen som sliter psykisk, vær oppmerksom og ikke vær stille om det. 

Nevn det for noen som kan stoles på! Utfallet kan være mye verre enn at de blir sure for at du 

forteller det videre. De vil etter å ha fått hjelp innse at det er det beste.  

36, Jonas Haugan Eilertsen, replikk 

Vi må huske at vi skal tilbake til hverdagen. Selv om de svarer ja på spørsmålet «går det bra?», eller 

virker glad, så trenger det ikke å bety at det er slik de føler det på innsiden. Man kan ha det vondt 

likevel. Hans hjertesak er psykisk helse, og det er mye fordi han vil at det skal snakkes mer om, fjerne 

tabuet. Alle forventningene i hverdagen, «prosjekt perfekt», og det er bare tull. Ingen kan oppnå alle 

forventningene eller bli perfekt. Forteller om en innleggelse fra barndommen. Vil ikke ha det 

stempelet, vil ikke at hans psykiske helse skal definere ham.  

2, Kristian Abrahamsen 

Takker for en fantastisk helg.  

39, Kari Stavset 

Vil også takke for helga. Stolt over at UT var på Frosta – har hørt mye skryt av delegater, og det gjør 

henne stolt. Vi har snakket mye om psykisk helse i helga, og hun forteller at hun sliter en del med 

psykiske lidelser. Har gruvd deg en del til helga, men har innsett og oppdaget at det har gått veldig 

fint! Flotte ungdommer med godt engasjement og har vært godt å diskutert og være uenig uten 

krangel. 

32, Odd Hugo Hellem 

Jobber i barnehage. Tor fortalte at i barnehagen pleier han å tegne korsets tegn i hånda deres, og 

sagt at de skal ha det med seg – og de går å passer på det hele dagen. Gjør det med denne helga! Ta 

med dere alt dere har opplevd, både det dere vet dere har opplevd og det dere ikke vet dere har 

opplevd.  
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35, Håkon Granlund, replikk 

Enig! Ta med dere alt vi har snakket om. Hold kontakten. 

32, Odd Hugo Hellem, replikk 

Utfordrer ungdomsrådet til å skape en  facebook-gruppe, og arrangere en sosial kveld.  

 

 

Jeg har lest igjennom og skriver under på referatet: 

17. juni 2014 Jorun Opedal Uglem (sign) 

17. juni 2014 Silje Håve Smørvik (sign) 

18. juni 2014 Ingrid Kristine Børset (sign) 

24. juni 2014 Ronja Fyhn Foros (sign) 

 

 

 

 

 

 

 

 


