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IMI Stølen, Oppdal, 13. – 15. mars 2015 

    Hovedtema: «Fest vs. Frelse»  
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Delegater: Det var 42 delegater fra 28 menigheter og organisasjoner: Berg, Bjugn, Byåsen, Frøya, Fosnes, 

Hoeggen, Hommelvik, Innset, KIA Ung, Kirkens Nødhjelp, Klæbu, Kolstad, Lade, Lademoen, Melhus, Malvik, 

Namsos, Oppdal, Rissa, Røyrvik, Ranheim, Samisk menighet, Skatval, Stjørdal, Strinda, Strindheim, Støren.  

Berg     1 Ane Hovland 

Berg     2 Anne Reitan 

Bjugn     3 Emilie Sørmyr Leth-Olsen 

Bjugn     4 Aurora Therese Fjellheim Berge 

Byåsen      5 Kristin Storliløkken 

Byåsen     6 Christiane Devika De Soysa 

Frøya     7 Arent V. Fiske 

Hoeggen     9 Lena Merethe Olsen 

Hommelvik    10 Ingri Tøndevoldshagen 

Innset     11 Johannes Stråbø 

KIA UNG Trondheim   12 Richard Dusabe 

Kirkens Nødhjelp/ CFC   13 Solveig Kildal 

Kirkens Nødhjelp/CFC   14 Mwanaiba Ayoub Kawanga 

Klæbu     15 Cristine Harrang Olsen 

Klæbu     16 Camilla Haugan Holvik 

Kolstad     17 Marit Solli 

Kolstad     18 Solaug Trøan Ellefsen 

Lade     19 Preben Skodvin Juul 

Lademoen    20 Segni Birru 

Melhus     21 Martine Grønning 

Namsos    22 Alan Akali 

Namsos    23 David Lande 

Nidaros bispedømmeråd  24 Agnes Sofie Gjeset 

Oppdal     25 Benjamin Vognild Jeganathan 

Oppdal     26 Audun Skarsem 

Rissa     27 Christina Kamilla Ytteraas 

Rissa     28 Hanna Askjemshalten 

Røyrvik     29 Anna Malene Jønsson 

Skatval     30 Veronica Opheim 

Strinda     31 Andrea Gran 

Strinda     32 Carl Christian Steen 

Strindheim    33 Frederik Thuseth Holmvik 

Ungdomsrådet / Stjørdal  34 Silje Håve Smørvik 

Ungdomsrådet / Fosnes  35 Stine Olava Faksdal 

Ungdomsrådet / Byåsen  36 Kevin Hoel Tårnes 

Ungdomsrådet / Samisk menighet 37 May Bente Anita Jönsson Botnvik  

Ungdomsrådet / Berg   38 Kristian Abrahamsen 

Ungdomsrådet / Stjørdal  39 Amalie Johansen 

Ungdomsrådet / Malvik   40 Edvard Bolstad Kunzendorf 

Ungdomsrådet / Støren   41 Renate Skavland Johansen 

Ungdomsrådet / Berg   42 Jonas Haugan Eilertsen 

Ungdomsrådet / Kolstad  43 Christina Angelica Monsvoll 
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Inviterte gjester/bidragsytere: Biskop Tor Singsaas, seksjonsleder for kirkeliv Inge Torset, vik. rådgiver Jorun 
Opedal Uglem, Martin Sørdal og Lars Fredrik Tveiten fra Kristenrussen, foredragsholdere Morten Eikli og 
Daniel Joachim Kleiven og teologistudentene Frida Sofie Øyen og Gunnar Syvertsen fra henholdsvis Teologisk 
fakultet og Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. 
 

Program:  

Fredag: 

14:30: Ankomst IMI for deler av UR. 

16:45 Avreise med felles buss fra Trondheim 

18:30 Registrering 

19:30 Kveldsmat 

20:30 Plenum 

- Velkommen 
- Valg av møteledere, referenter, tellekorps og protokollunderskrivere 
- Informasjon om Ungdomsdemokrati i Dnk, Ungdomstinget og Ungdomsrådets rolle i dette.  
- «Bli-kjent»-aktiviteter 

23:00 Korssamling 

 

Lørdag: 

08:00 Frokost 

09:00 Ord for dagen 

09:05 Hovedforedrag I: Morten Eikli: Rus og seksualitet 

10:15 Pause 

10:30 Åpen talerstol 

11:30 Lunsj 

12:30 Hovedforedrag II: Daniel Joachim Kleiven: Tro og fornuft  

13:45 Pause 

14:00 Åpen talerstol 

15:00 Mellommåltid  

15:30 Info fra TF og MF 

15:45 Biskopens time 

16:30 Grill en biskop 

17:30 Middag 

18:30 Kafesamling, samtale om temaer fra dagen.  

21:00 Kveldsmat  

21:30 Konsert med impulsbandet 

 

Søndag: 

08:00 Frokost 

09:00 Info fra Kristenrussen 

09:30 Pakk og rydd 

10:30 Avreise til gudstjeneste i Oppdal kirke 

12:30 Lunsj 

13:30 Plenum 

- Årsmelding fra Ungdomsrådet 
- Valg av nytt Ungdomsråd 
- Åpen talerstol 

15:30 Avreise 



Referat fra Nidaros Ungdomsting, mars 2015 Side 4 

Referat fra plenumssamlingene 

 

Fredag kl 20:30 Plenumsamling 

Leder i Ungdomsrådet, Silje Håve Smørvik ønsker velkommen til Ungdomstinget 2015. Hun forteller hva 

Ungdomstinget er og gir litt praktisk informasjon. Hun presenterer helgens foredragsholdere, og informerer 

om innhold i mappen deltakerne har fått utdelt. Silje forteller videre kort om hva Ungdomsrådet gjør og 

deres mandat, litt om kirkevalget og Ungdommens kirkemøte. Ungdomsrådet blir presentert.  

Møteledere, referenter, tellekorps og protokoll-underskrivere velges. Ungdomsrådets forslag blir vedtatt på 

alle punkter. 

- Referenter: Jorun, Silje, Renate, Amalie, Jonas, Kevin, Edvard og Christina  

- Tellekorps: Kristian, Silje, May og Edvard  

- Møteledere: Joans, Silje, Renate, Kristian, Kevin og Amalie  

- Protokollunderskrivere: Jorun (bispedømmekontoret), Silje (leder av UR), Delegat 18, Solaug 

Trøan Ellefsen fra Kolstad og delegat 21, Martine Grønning fra Melhus melder seg. 

Silje informerer videre om hva Ungdomsrådet og Ungdomstinget kan gjøre. Forteller om en sak som ble 

vedtatt på Ungdomstinget i 2013, om å sende et brev til fylkeskommunene om å anbefale stillerom på alle 

videregående skoler. Forrige uke ble det sendt ut et brev fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om at alle 

videregåendeskole skal ha et stillerom som skal være disponibelt for alle.   

KIA ung har en representant på UT i år, Richard Dusabe. Og Silje forteller at UR har vedtatt å samarbeide med 

KIA-ung om samtalegrupper om konflikthåndtering.  Videre informeres om årsmelding. Til slutt utfordres alle 

til å stille til valg på søndag når nye medlemmer til Ungdomsrådet skal velges.  

Lørdag kl 09:00 Hovedforedrag 1 – Fest vs. Frelse med Morten Eikli fra BlåKors 

Vi starter med salme 197, «Deg være ære». Silje åpner med ord for dagen. 

- Morten Eikli innleder med en lek.  

- En liten intro om ham selv og Blåkors, derunder sunt og sant. 

- Vi har veldig ulikt utgangspunkt. Du er velkommen akkurat slik som du er. 

- Er det friksjon mellom Fest vs. Frelse? 

- Forskjellige meninger kristne imellom om hva som er rett.  

- «På fest og frelst»  

- Dette temaet er viktig å snakke om. Det er veldig få arenaer hvor man kan snakke om slike tema. 

Det er ofte fokus på det tekniske, det være seg prevensjon, stillinger, osv, mens det er få arenaer 

hvor det snakkes om sex som det nære og intime det faktisk er, og hva som skjer med deg når du 

drikker. Kirka er et av få steder man kan snakke om rus og seksualitet på en åpen og fin måte. 

- Gud har skapt oss og han har skapt sex, dette har han jo planlagt. Gud skapte alkohol.  

- Dette er noen alle ungdom må forholde seg til på ett eller annet vis på et eller annet tidspunkt.  

- Hvor mye tid bruker ungdom på medier i snitt hver dag?  7 timer – 2555 timer per år – 106 dager 

per år – I fra du er 14 til du er 50 år: 3816 dager= over 10 år av ditt liv 

- I serier så fremstilles sex som ukomplisert og enkelt. Men i virkeligheten er bildet noe 

annerledes. En er naken, og det er nært. Samtidig må vi passe oss slik at vi ikke gjør at sex blir 

noe anstrengt, det må være en balanse.  
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- Viser en video fra Sunt og sant- prosjektet om hva lykke er og alle stemmene som prøver å 

fortelle oss ting i løpet av en hverdag. Hvilke stemmer er det verdt å lytte til? Dette er noe som 

omgir oss overalt  

- Refleksjon: Presenterer to ulike dialoger omkring temaet fruktspising (kun et eksempel). I Dialog 

A har allerede helsefagarbeider bestemt seg at du må legge om hele livsstilen, og har en ganske 

bestemmende tone ovenfor klienten- I dialog B er det mer en dialog der det er mer opp til 

klienten å bestemme over sitt liv og sine valg.  

- Hvorfor drikker vi?  

o Symbol  

 Et symbol har en mening det egentlig ikke har  

 Alkohol er et velegnet kosesymbol. Selve alkoholen er ikke koselig men vi lager 

kos med det. 

o Opprør mot fordommer 

o Felleskap  

o Voksensymbol  

o Alibi 

 Har en forklaring på at man gjør noe, et alibi for endring i adferd. «Dette gjør jeg 

fordi jeg er full»  

 For nederlag  

 For normovertredelsen «fylla har skylda» - dommen rammer rusen, ikke 

personen  

o Magi  

- Alkoholens særegne selektive lammelse av adferdsnormer  

- Kollektivt selvbedrag  

- Vi kan skylde på noe annet enn oss selv.  

- Magien som alkoholen har kan «læres»  

- Hemningsløs etter klare regler  

- «Nå er det ikke så farlig» brukes for å slappe av 

- Forskningens klare tale  

- Det meste av alkoholens effekt er tillært   

Dette er kun noen stikkord av hva foredraget tok for seg. Forsamlingen var engasjert og lydhør, og det var 

tydelig at temaet var noe de var opptatt av. 

Lørdag kl 10:30 Åpen Talerstol 1:  

Jonas forklarer reglene for åpen talerstol.  

34 Silje Smørvik, Ungdomsrådet 

Spørsmål til Morten Eikli: Hva han tenker om å ha sex for å bli kjærester? 

O-4 Morten Eikli, svar: 

Ingen skal bestemme når du skal sex, ikke kjæresten eller andre kan bestemme det. Presiserer at han ikke vil 
si hvordan vi skal leve våre liv, men kan fortelle om de personlige valgene han har tatt. Det intime trenger 
kanskje ikke komme først, men det å bygge et fundament av vennskap og bli kjent kanskje kan være fokuset i 
starten. 
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18 Solaug Trøan Ellefsen, Kolstad 

Spørsmål til Morten Eikli: Hvordan fungerer opplegget med Sunt og Sant? Hvilke erfaringer har dere gjort? 

O-4 Morten Eikli, svar: 

Nytt opplegg, men den første responsen er veldig bra. De som har brukt det sier først og fremst positive ting. 
De ønsker gjerne tilbakemelding på hvordan det fungerer i de forskjellige menighetene. 

Replikk, 2 Anne Reitan, Berg: 

Det er individuelt å bestemme når man vil ha sex. Det er viktig å respektere alle sine valg uansett religion. 

42 Jonas Haugan Eilertsen, Ungdomsrådet 

Utfordrer UT på om de har noen meninger om hvordan media fremstiller dette temaet; rus og seksualitet.  

Replikk 9 Lena Olsen, Hoeggen 

De har snakket med konfirmantene om seksualitet i sin menighet. Skummelt mange unge som kobler 
pornografi opp mot realiteten. Synes media framstiller det som veldig ufarlig og OK. Det samme gjelder 
alkohol. Det blir ofte blåst opp til så store saker at det er vanskelig å snakke om.  

12 Richard Dusabe, KIA Ung 

Spørsmål til Morten Eikli: Kulturen i Norge er jo at man er samboere, og hvordan påvirker det evt. dette med 
sex. Er det forskjell på ungdom i kirka og de som ikke er i kirka? 

O-4 Morten Eikli, svar: 

Kulturen i Norge påvirker nok mye, det er jo sex over alt. Kulturen også rundt det at vi er så perfekte, at vi 
kun legger ut de fine bildene på sosiale medier osv. påvirker nok synet vårt. Normen er at alle former for sex 
er normalt, å ikke ha sex er unormalt. Presenterer noen tall på forskjellen på kristne og ikke kristne når det 
kommer til seksuell debut og alkoholdebut.  

30 Veronica Opheim, Skatval 

Spørsmål til Morten Eikli: Hva han tenker om å få barn før man gifter seg? 

O-4 Morten Eikli, svar: 

Først presiserer han at han ikke vil være den som sier hva som er rett og galt i forhold til sex og å være den 
eneste stemmen om dette temaet. Han synes det er flott å få barn utenfor ekteskapet, istedenfor abort. Vi i 
kristne sammenhenger burde være mer behjelpelig i forhold til mennesker som får barn utenom ekteskap.  

6 Christiane Devika De Soysa, Byåsen  

Spørsmål til Morten Eikli: Hvorfor ser så mange på pornografi? Med tanke på menneskehandel, overgrep, 
distanseringen fra realiteten. osv. 

O-4 Morten Eikli, svar: 

Pornografi er kjempeinteressant for mange, og det er nok grunnen til at mange ser det, pluss at det er enkelt 
å få tak i. Derfor er det utrolig viktig at kirka snakker om dette, slik at pornografi ikke blir den største og 
eneste stemmen om hva som er sunt og sant om sex.  

Replikk O-3 Daniel Joachim Kleiven,  
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Han jobber med moderne slaveri. Det er en tett link mellom pornografi og slaveri. Ønsker jeg med min 
aktivitet på internett være med på å støtte folk som holdes i slaveri? Nei. Han synes det er bra at kirken har 
et større bilde. 

Replikk 42 Jonas Haugan Eilerten, Ungdomsrådet  

Mange glemmer at det også er kroppspress på menn og gutter, og ikke bare på kvinner og jenter. Det er en 
viktig faktor å ha med.  

Replikk 36 Kevin Hoel Tårnes, Byåsen: 

Takker Morten for et bra foredrag. Det er viktig å snakke om det. Liker ikke ordet normale personer, men 
ordet normalt felleskap. Hvordan kan man skape et normalt felleskap? Jo, snakke om sex og alkohol. 
Kunnskap bekjemper slaveri og menneskehandel. Viktig at vi har et mangfold av meninger og bakgrunner, 
slik at vi til sammen kan få til noe! 

2 Anne Reitan, spørsmål til alle sammen: 

Hva synes dere om «friends with benefits»? Venner som har sex? 

Replikk 41 Renate Skavland Johansen, Støren 

Det kommer an på hver enkelt person. Det er feil hvis du føler at du må ha noen å ha sex med. Men om 
personen føler det er rett, er det greit.  

Replikk 7 Arent Fiske, Frøya 

Utdannet som barne og ungdomsarbeider. De har snakket om det. Utfordringen er når den ene vil stoppe, 
men den andre vil fortsette. Respektere hverandres grenser.  

Replikk O-8 Tor Singsaas 

Det som er viktigst her er at vi blir bevisstgjort, dette er vi nødt til å tenke på og ta stilling til på egen hånd. 
Det er ingen annet sted du er så sårbar som når du har sex. Knut Løgstrup «urørlighetsonen», en sone du ikke 
skal krenke, og du må forvalte din egen sone. Det er viktig å tenke over hva som er din egen grense, det er 
ingenting som er så vanskelig som å være midt i seksualakten og innser at den andre personen ikke bryr seg 
om deg. Det er viktig å tenke over hvor og når man «gir det ut», at man byr fram det aller fineste man har 
uten å tenke noe mer over det. Forvalt dine egne grenser. Ikke hva som er rett eller galt, men respekten for 
deg selv, som er skapt er skapt i Guds gave, og for andre, og dine og deres soner. 

Replikk 27 Christina Kamilla Ytteraas, Rissa 

Deler erfaring om seg selv.  

Replikk 41 Edvard Bolstad Kunzendorf, Ungdomsrådet 

Alt dette er jo høyst individuelt, og i forhold til Friends with benefits bør man tenke over hva som står i 
Bibelen om at kjærligheten er det største og viktigste. Hvis dette bygger opp kjærlighet for deg selv og for 
andre kan jo dette være bra. Man må jo også tenker over den langsiktige kjærligheten. 

Replikk 18 Solaug Trøan Ellefsen, Kolstad 

Det handler ikke om hva som er rett eller galt. En person får ikke muligheten til å bestemme hva som er best 
for seg selv om noen sier hva som er rett eller galt.  

21 Martine Grønning, Melhus 

Hva gjør man om ledere kaller barn med foreldre som ikke er gift for horebarn?  
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O-4 Morten Eikli, svar: 

Det må bli sagt ifra om. Personen som blir kalt det kan føle å bli mobbet. Og det er uansett ikke greit. Ting 
kreves av den som er ansatt eller er leder i kirken. Si fra til andre ansatte. 

O-8 Tor Singsaas, svar: 

Uakseptabelt utsagn fra en leder. Sånt skal ikke sies. Klag på person som sier dette, så det blir tatt tak i. 
Ledere må tenke på hvilke konsekvenser det får når man sier noe som ikke er greit.  

30 Veronica Opheim, Skatval, spørsmål til alle: 

Hva tenker dere om homofilt ekteskap? 

Replikk 41 Renate Skavland Johansen, Ungdomsrådet 

En sak som har fått mye oppmerksomhet, også på tidligere Ungdomsting. Det er ingen grunn til at to 
personer som elsker hverandre ikke skal få gifte seg. 

Replikk 18 Solaug Trøan Ellefsen, Kolstad 

Størst av alt er kjærligheten. 

Replikk 6 Christiane Devika De Soysa, Byåsen  

Gud skapte oss og seksualiteten vår. Hun ser ingen grunn til at andre seksualiteter er bedre enn andre.  

Replikk O-4 Morten Eikli 

Her er det viktig å huske på det vi snakket om innledningsvis. Viktig å ha respekt for at vi har forskjellige 
meninger om dette. 

Replikk 42 Jonas Haugan Eilertsen, Ungdomsrådet 

Jeg kom inn i kirka fordi det er det var et åpent og godt for alle.  

Replikk 2 Anne Reitan, Berg 

Tidene har endret seg. Gay is good, tommel opp! 

Replikk 12 Richard Dusabe, KIA Ung: 

Bibelen sier at vi ikke skal dømme, og det skal vi heller ikke gjøre. Men, jeg synes det for tidlig at vi skal åpne 
for homofilt ekteskap. Men vi må være i nærheten av homofile og respektere dem.  

Replikk 33 Frederik Thuseth Holmvik, Strindheim 

Vi skal ikke dømme homofile, eller folk som velger å gjøre det de gjør. Gud er den rettmessige dommer.  

 

Lørdag kl 12:30 Hovedforedrag 2 – Tro vs. Fornuft med Daniel Joachim Kleiven 

Kevin introduserer. Fem melder seg til å være med å delta i gudstjenesten i Oppdal kirke i morgen. 

Daniel Joachim Kleiven holder et meget innholdsrikt foredrag om tro og vitenskap. Hovedpoenget i 

foredraget handlet om at tro og vitenskap er forklaring er på ulike nivå. Det noe kan forklares kvantitativt. 

Hvorfor koker vannet? Fordi molekylene beveger seg, OG fordi jeg ville ha varmt vann til teen min. Vi trenger 
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flere verktøy enn vitenskapen. Flere kilder til sannhet. Sammen kan de gi en større del av bildet. Krever 

forklaring på et annet nivå enn den egentlige forklaringen. 

Hvis vi skal se alle ting vi skal vite noe om så har vi en begrenset måte å lære ting å kjenne. Flere veier til god 

kunnskap. Ikke la oss begrense til en vei til sannheten. Ingen potensialer kan aktualisere seg selv. 

Lørdag kl 14:00 Åpen Talerstol 2:  

7 Arent Fiske, Frøya 

Hva gjør menighetene i forhold til mobbing? 

Replikk, 42 Jonas Haugan Eilertsen, Ungdomsrådet 

I forhold til mobbing er det nulltoleranse for mobbing i min menighet. Lederne slår hardt ned på mobbing 

hvis de ser det.  

Replikk, 21 Martine Grønning, Melhus 

Hva kan vi som ledere gjøre hvis det er mye mobbing i vår menighet? 

Replikk, 18 Solaug Trøan Ellefsen, Kolstad 

Vanskelig å fange opp mobbing fordi vi ser ikke ungdommene så ofte. Forebyggende: på leirene snakker vi 

om dette. 

38 Kristian Abrahamsen, Ungdomsrådet 

Var på fagdag om konfirmantleir. Der ble det informert om felles konfirmantleirer som er blitt arrangert i 

Kragerø med flere tusen deltakere. Oppfordrer flere små menigheter går sammen og kjører noe samme 

opplegg for å dele på utgiftene  

Spørsmål: 12 Richard Dusabe, KIA Ung 

Til Daniel Joachim: Hva er definisjonen på tro? Kan vi si at troen kommer først og fornuften etterpå? 

Replikk, O-3 Daniel Joachim Kleiven  

Troen har alltid et startpunkt. Tro er noe som strekker seg fra fornuft. Vi mennesker har to sentrale ting som 

skiller oss fra annet liv: intellekt og vilje. Ikke trekk troen vekk fra dette. Tro henger sammen med levd liv. 

10 Ingri Tøndevoldshagen, Hommelvik 

Opplevd personlig åpenbaring. Den typen åpenbaring som får deg til å innse at du er kristen blir ikke pratet 

så mye om, bli litt gjemt bort. Den blir imot fornuften som de utenforstående har, det blir forklart på en 

annen måte, ønsker egentlig bare at folk skal kunne prate mer åpent om det. 

Replikk, O-8 Tor Singsaas 

Gud har lagt igjen spor etter seg om at det må være en skaper. Hva er det Gud selv gjør for å få kontakt med 

oss? Troen er noe som blir gitt oss. I dåpen blir troen gitt deg som gave. Hold fast på den religiøse 

opplevelsen, den første opplevelsen. For etter hvert vil mer rasjonelle tanker prøve å trenge de bort 

Replikk, 42 Jonas Haugan Eilertsen, Ungdomsrådet 
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I forhold til det du sier om åpenbaring. Tenker ikke på Gud som en streng far som straffer deg for det gale du 

gjør, men for at du skal få være den du er. Alle er et skaperverk av Gud.  

Replikk, 18 Solaug Trøan Ellefsen, Kolstad 

I forhold til dette med åpenbaring, har heller ikke opplevd dette selv. Fordi om det finnes en forklaring på 

noe, så trenger ikke det være et argument mot at det var Gud. 

35, Stine Olava Faksdal, Ungdomsrådet 

Ønsker å åpne opp for litt diskusjon rundt hovedtema. Er disse to motstridende element? Utfordrer spesielt 

Krussen til å dele noen erfaringer fra dette. 

Replikk 38, Kristian Abrahamsen, Ungdomsrådet 

Man forbinder gjerne fest gjerne med god musikk, masse mennesker, god stemning og drikke. I mine ører 

høres dette ut som en gudstjeneste! Jesus dro jo på fest og traff mennesker og drakk vin så hvorfor kan ikke 

vi gjøre det? 

Replikk, 2 Anne Reitan, Byåsen 

En fest er jo en feiring. I min vennegjeng bruker vi å skåle for gode ting som har skjedd i livene våre siden sist. 

Replikk, 10 Ingri Tøndevoldshagen, Hommelvik 

Mamma har fortalt meg mange ganger at det er Gud som skal stå som det viktige. Alt er lov, så lenge det ikke 

tar bort fokuset fra Gud. 

Replikk 4 Morten Eikli 

Refleksjon, men alle gjør det er ikke et godt argument, det er en tanke med at man skal være over 18 år for å 

drikke alkohol. Det er en tanke med at man skal vente med å drikke. Hvordan forholder man seg til det? 

Replikk, 9 Lena Merethe Olsen, Hoeggen 

Fest trenger ikke alltid være relatert til alkohol.  

Replikk, 38 Kristian Abrahamsen, Ungdomsrådet 

Hvorfor gjør vi dette? Jeg har blitt glad i klassen min og har lyst til å feire med de i russetiden. Men alkohol 

trenger ikke være med i bildet. 

Replikk, 42 Jonas Haugan Eilertsen, Ungdomsrådet 

Lovene er her for en grunn. Alkohol er jo et stoff som kroppen ikke ønsker seg og vil bli kvitt. Det er jo for 

beskyttelse at 18 års aldersgrense er satt. Hjernen er jo ikke ferdig utviklet før man er ca 23 år. 

Replikk, 2 Anne Reitan, Byåsen 

Samme med sex og alkohol. Det må være opp til hver enkelt når man vil begynne å drikke. Når man er klar 

for det. Spørsmål: står det noe i bibelen om at det er feil å være full? 

Replikk, 6 Christiane Devika De Soysa, Byåsen 
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Dra på fest for de rette grunnene. 

Replikk, 18 Solaug Trøan Ellefsen, Kolstad 

Problemet er at normene i samfunnet er at for å være en del i gjengen så må man gjøre visse ting. Vi har 

snakke mye om at vi må jo ikke, men problemet er at ungdommen føler at det er et press for at man må, selv 

om man vet at man egentlig ikke må. De føler at de må passe inn.  

Replikk, O-6 Lars Fredrik Tveiten 

Folk skal få møte Jesus i russetiden. Hvordan kan vi møte Jesus på fest? 

Replikk, 0-4 Morten Eikli 

Må ikke gå på fest. Kommentar til dette med aldersgrenser: Den seksuelle lavalder står der. Lovverket kan 

ikke diskuteres.  

Replikk, O-8 Tor Singsaas 

Angående dette med alkohol og fyll og hvor det står i bibelen. Vi er alle ledere. Dere er ungdomsledere. Vi 

har en maktposisjon som vi har et ansvar for å fylle med gode relasjoner. Reflektere over ansvar. Hvilket 

ansvar har jeg når det kommer til det jeg gjør? Jesus var sammen med folk. Og hele tiden lurte de på; hvem 

er du egentlig? Gud har lagt det hellige inn i det alminnelige. 

Lørdag kl 15:30 Info fra MF og TF 

Frida Sofie Øyen fra TF og Gunnar Syvertsen fra MF presenterer seg selv. Begge to studerer teologi på 

henholdsvis TF og MF. Frida forteller om hva TF er, hva hun studerer, og at hun vil bli prest. «Vi trenger flere 

prester!». Informerer om studiene på TF.  

Gunnar studerer på MF, og han forteller litt om hva det er. Han forteller om hans vei inn i teologistudiene. 

MF har et godt miljø og har et av de beste studiemiljøene forteller han. Gunnar vil ta presteutdannelsen, 

men vet fortsatt ikke om han vil bli prest.  

Spørsmål fra salen: 

Hvordan er menneskene som studerer teologi? 

- Det er et bredt spekter av folk. Det er mange tolerante mennesker som respekterer hverandre. 

Hva innebærer teologistudier? Hva går dere gjennom? 

- Du studerer så mye! Språk, bibelen. Teologistudenter er også ut i praksis. Det er et studie for hele 

livet og hele mennesket. Du får utviklet deg selv som person. MF og TF tilbyr også andre studier, 

og ikke bare presteutdannelse.  

Lørdag kl 15:45 Biskopens time og «grill en biskop»  

- Tor Singsaas anbefaler alle til å begynne å jobbe i kirka. Takker delegatene for at de er på UT, og 

for lederskapet ellers.  

- Barnet og fortellingene står i fokus i Nidaros i år. Kunnskap om bibelfortellingene. Spør hvilke ti 

fortellinger UT vil ha at barn i Nidaros skal få høre.  
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o Innspill fra salen: Moses i sivet, Noahs ark, den bortkomne sønn, den barmhjertige 

samaritan, Larasarus fra hulen, de ti bud, Jesus og barna, alle påskefortellingen, 

skapelsen, det siste måltid, Josef i brønnen.  

- Forteller at bispedømmet skal holde fortellerkurs, og presiserer viktigheten av å gjøre 

fortellingen levende. 

- Forteller om sine tanker rundt salmemaraton-helga, hvor mange som så på TVen i løpet av helga, 

og hvor mange som kom innom Vår Frue kirke. Kobler følelsen rundt håpssalmene mot slutten til 

følelsen av at Jesus går gjennom rommet – og det er slik vi er nødt til å fortelle fortellingene. 

Snakker frem håpssalmene på slutten av salmeboka. Imponert over folks sang på disse sangene i 

Vår Frues kirke.  

- Forteller om at Gud er mye mer enn «frelse» og at man fortelle folk om hvordan Gud tilhører til 

«normale» folks liv. Gud har skapt oss som helt alminnelige mennesker, hvordan kommer Gud 

inn i våre liv? Han må være der i det normale liv, og ikke bare i den unormale delen av livet. Viktig 

at vi ikke kommer med formuleringer om hva Gud er, men vi må gjøre historiene levende, med 

relasjoner til egne liv. Det alminnelige livet. Gud har skapt oss slik at han gir oss det hellige inn i 

vårt alminnelige liv. Og omtrent bestandig så kommer Gud til ham gjennom og sammen med 

andre mennesker. Gud er der enten tankene dine religiøse eller ikke, det er ikke opp til deg når 

Gud er med deg eller ikke, men det er opp til Gud.  

- «Du skal elske dine fiender». Utfordre seg selv på å få øye på det hellige i det alminnelige.  

Jesus lette etter de menneskene som «bare var tilskuere til livet». Gir et eksempel fra sin 

fotballkarriere, når han ikke ble valgt til laget, men ble spurt om å være med å spille likevel. Jesus 

var sammen med folk, og når han kommer til en ny by finner han fram de som var utstøtt fra de 

andre, de som står på sidelinjen og ikke får være med. Han ba alltid inn de som var utenfor det 

sosiale sjiktet, helt systematisk åpnet han opp for at alle skal få være med foran Guds alter. Og 

han provoserte mange da han sa at barna var de aller største, for barn var urene. Slik må vi også 

tenke; få med de som står på sidelinja.   

- Forteller historien om Simon, og kvinnen som fikk syndene tilgitt. (Luk 7) 

- Vi må forstå, bedre enn Simon, viktigheten av å vise kjærlighet – ikke glem kjærligheten. 

Kjærligheten har flere sider, og den har enorm kraft. Den kan ikke plasseres inn i rasjonelle 

former. Det er det største mysteriet i våre liv.  

- Utfordrer UT til å ta med dette med å velge ut 10 fortellinger til menighetene sine.  

Grill en biskop 

Delegatene stiller 5 spørsmål av gangen og biskopen svarer etterpå. 

O-6, Lars Fredrik Tveiten, Kristenrussen  

Hvordan klarer Den norske Kirke og disippelgjøre folk, når så store mengder folk går gjennom 
konfirmantundervisning osv?  

Svar fra Tor: Vi må være takknemlig for alle 3,8 millioner medlemmer. Disippel tenker han på som en Kristi 
etterfølger. Alle trengs for å fortelle om Jesus. Trosopplæringsreformen er sentral. Ta ansvaret på alvor, 
ungdomsledere. 

Replikk, O-7 Inge Torset Gjennom at Jesus verdier formidles, ung rekrutering, trosopplæringsreformen. 
Engasjerte ledere innad i kirken. 

 7 Arent Fiske, Frøya  
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Ingen på Frøya viste hva UT var når han stilte seg frivillig til å delta.  

Hvordan jobber bispedømmet ifh. faste arbeidsstillinger innen kirken, mobbing og ekstremisme? 

Svar fra Tor: For dårlig at de ikke visste. Tar selvkritikk. Det skal jobbes mere med i årene framover og skal 
sørge for at alle nøkkelpersoner i menighetene får info. 

Nulltoleranse for mobbing. Ansatte leverer anonyme skjemaer på slutten av arbeidsåret. 

Små trosopplæringsstillinger. Noen ønsker å leve av stillingen, andre ønsker å jobbe deltid. Sammenslåing gir 
større stillinger. 

Dialogprosjekt med Muslimske trossamfunn. Diskusjonen foregår på en åpen og respektfull måte. 

38, Kristian Abrahamsen, Ungdomsrådet  

Konfirmanter med særbehov. Konfirmantledere må ta ansvar, uten utdanning. Hvordan kan bispedømme 
informere om tilbudet om støtte til hjelp?  

Svar fra Tor: Konfirmantledere skal ikke ha slikt ansvar. Prest og kateket burde informere. Må informeres 
videre til biskoper osv. Mener fagfolk eller prester skal ta ansvar ovenfor ungdomsledere.  

Replikk, 38, Kristian Abrahamsen, Ungdomsrådet  

Foreldre vet ofte ikke at ekstra hjelp tilbys, velger å ikke konfirmere barnet sitt. Bør informeres bedre. Er ikke 
ungdomsledere sitt ansvar.  

Replikk O-7, Inge Torset 

Prestene skal informere foreldrene bedre før konfirmasjonstiden. Kan stille opp med ekstra ressurser og 
midler. Skal håndteres av fagfolk. Bispedømmekontoret tar dette videre! 

16 Camilla Haugan Holvik, Klæbu  

Hvordan kan du som biskop påvirke den norske kirke til å gi homofile like rettigheter?  

Svar fra Tor: Synes de homofiles rettigheter er viktige. Synes det er dumt at de homofile må vente. Et hvert 
menneske må få ha lov til å ha en nærmeste pårørende i mitt liv. Haster at de homofile skal få gifte seg. 

12, Richard Dusabe, KIA Ung  

Mange utlendinger trenger en kirke. Hva gjør bispedømme for å integrere utlendinger i den norske kirke?  

Svar fra Tor: Kirken står foran en stor utfordring. Glad for Lademoen kirke. Skryter av KIA Ung. bla for at de 
tilbyr leksehjelp, og vektlegger at samfunnet må bli mer åpent. Utfordrer oss unge til å stille prestene et slikt 
spørsmål. 

9 Lena Merethe Olsen, Hoeggen menighet  

Seksualundervisning, Hvilke svar bør unge ledere gi konfirmantene når de spør?  

Svar fra Tor: Ville selv vært veldig forsiktig med å dele egne private erfaringer. Tror en case kan være like bra 
som å bruke seg selv som eksempel. Være klar på at man har rett på et privatliv, og ikke utlevere for mye av 
seg selv. Snakk med kateketen og presten om hvor mye de ønsker at ungdomslederen involverer seg i 
undervisningen. Åpne for refleksjon. 

O-1, Frida Sofie Øyen, TF  

Hva er dine håp for ungdomsarbeidet i bispedømmet?  
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Svar fra Tor: Skulle ønske at flere kom til UT. Har tro på arbeidet i UT. Skulle ønske UT og ungdomsråd kunne 
«låne bort kompetanse til andre menigheter». Skape leder-nettverk på tvers av menighetene, 
Ungdomslederne er ressurser. 

33, Frederik Thuseth Holmvik, Strindheim   

Biskopen fra Hordaland snakker mye om miljøet og politikk. Hva tenker du om at biskoper bruker sin rolle til 
å diskutere politikk?  

Svar fra Tor: Jesus ble ikke bare drept på grunn av religion, men også på et politisk grunnlag. Kirken kan 
uttale seg om politiske saker. Evangeliet legger igjen politiske følger. Kirken har mandat til å gi etisk 
veiledning når menneskers liv er truet. Kirken bør være nøye når de uttaler seg. Berømmer samtidig modige 
biskoper. 

18, Solaug Trøan Ellefsen, Kolstad  

Hvilke planer ideer har bispedømmet for å lære opp ungdomsledere bedre?  

Svar fra Tor: Tar det til etterretning. Ungdomsrådet skal ta det med videre. 

36, Kevin Hoel Tårnes, Ungdomsrådet 

Alle tilhører kirka. Hvordan skal eldre, funksjonshemmede og andre inkluderes bedre i kirka? Hvilke 
prosjekter har bispedømmet for å bedre dette?  

Svar fra Tor: Ungdomsrådet tar det med seg til bispedømmerådet. Bispedømmerådet stiller seg bak 
Ungdomsrådet sitt ønske om Tilrettelegging. Sender søknad til Kirkelig Fellesråd ang. midler. 

30, Veronica Opheim, Skatval  

Hva tenker du om kleskoder i kirken? Noen prester reagerer på dette.  

Svar fra Tor: Det viktigste er kleskoden til de som tjenestegjør i kirken. De som tjenestegjør skal være 
antrukket slik at man vet hvem de er, og det handler om estetikk. De ansatte i kirken skal kle seg riktig og 
representerer kirken gjennom hvordan man kler seg. De som kommer til kirken som privatpersoner står 
friere når det kommer til bekledning. 

41, Renate Skavland Johansen, Ungdomsrådet 

Sett dere inn i det som ble sagt nå, og vurder dette opp mot kirkevalget til høsten. 

 

Søndag kl 09:00 Informasjon fra Kristenrussen 

Representanter fra Krussen informerer om hva Krussen er og hva de gjør. Oppfordrer til å være til 

stede i russetiden, men andre verdier enn kanskje det som er fokuset i russetiden. Kristenrussen er 

ikke et alternativ; vanlig russ og kristenruss. 
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Søndag kl 13:30 Plenumsamling 
 

- Silje gir info om evalueringsskjemaet 
- Årsmeldingen 2014/2015 leses opp og blir enstemmig vedtatt.  
- Valg av ungdomsråd blir åpnet. Det skal velges tre faste for to år, en fast for ett år og tre vara. 
- Valgtalene blir gjennomført 

 
30, Veronica Opheim, Skatval  
Takker for et fint ting med gode folk 
 
9, Lena Merethe Olsen, Hoeggen 
Forteller om sine erfaringer om videre samarbeid. Konstaterer at facebook-grupper er en god løsning 
 
41, Renate Skavland Johansen, Ungdomsrådet 
Forteller om tidligere erfaringer. Har vært litt for dårlig med samarbeid utenom UT med delegatene for å 
videreføre det gode samarbeidet. 
 
28, Hanna Askjemhalten  
Forteller om felles samling for engasjerte på Fosen. Poengterer at dette kan være en god løsning. 
 
2. Anne Reitan, Byåsen 
Hva med en felles facebook-gruppe for alle ungdomsledere i bispedømmet? 
 
9, Lena Merethe Olsen, Hoeggen  
Understreker viktigheten av at man har mulighet til å ha kontakt delegatene også imellom UT. 
 
O-9 Jorun Opedal Uglem: Forslag til vedtak: Lage en felles ressursgruppe for personer som jobber med 
ungdom i bispedømmet? Mener UR kan bli utfordret for å lage en slik gruppe 
 
18, Solaug Trøan Ellefsen, Kolstad  
Mener det kan lages både en UT-15-gruppe og en ressursgruppe for engasjerte i bispedømmet. 
 
41, Renate Skavland Johansen  
Mener en felles gruppe for alle tingene (Ung i nidaros) som allerede finnes er smartere løsning, slik at vi år en 
samling av flere engasjerte ungdom. Mener en ressursgruppe er en god ide.  
 
Forslag om vedtaket som omgår at UR skal lage og administrere en felles ressursgruppe for personer som 
jobber med ungdom i Nidaros. Dette blir vedtatt av ungdomstinget 2015.  
 
30, Veronica Opheim, Skatval 
Spørsmål om hva «ung i nidaros» er.  
 
41, Renate Skavland Johansen, Ungdomsrådet 
Svarer på dette og forteller om nettsiden til ungdomstinget/ungdomsrådet. Takker også for tinget og ber 
delegatene om å holde engasjementet 
 
36, Kevin Hoel Tårnes, Ungdomsrådet  
De forskjellige menighetene har sikkert noen problemer, men finn en sterk ressursperson i din menighet som 
du kan alliere deg med og formidle alt du har opplevd her. 
 
43, Christina Angelica Monsvoll, Ungdomsrådet  
Poengterer at menighetsrådsmøter er åpne. Nevner at vi må bruke denne muligheten til å melde inn saker og 
engasjere oss. 
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41, Renate Skavland Johansen, Ungdomsrådet 
Vi er nødt til å gjøre en innsats med å få videreformidle sakene til hver lokale menighet.  
 
O-9, Jorun Opedal Uglem  
Trekker frem valget denne høsten. Sier det er viktig at alle stemmer og at alle har mulighet. Forklarer 
hvordan valget fungerer i korte trekk.  
 
2, Anne Reitan, Byåsen 
Hvordan stemmer man? 
 
O-9, Jorun Opedal Uglem 
Svarer hvordan man gjør dette. 
 
10, Ingri Tøndevoldshagen, Hommelvik  
Hvor finner man personer man kan stemme på og listene? 
 
41, Renate Skavland Johansen, Ungdomsrådet  
Nevner listene og hvordan listene blir fremmet i sin menighet. Poengterer at vi må presse på for å få listene. 
 
O-9, Jorun Opedal Uglem 
Listene blir lagt ut på nettet. Regner med at menighetene legger ut listene på sin lokale menighets nettside.  
 
2, Anne Reitan, Byåsen  
Poengterer behovet for nye ungdomsledere. Lurer på om det er noen som har noen andre tips? 
 
41, Renate Skavland Johansen, Ungdomsrådet  
Lederne skal få være med konfirmantene igjennom hele året, og ikke bare på leir. Viktig å snakke med 
konfirmantene 
 
42, Jonas Haugan Eilertsen, Ungdomsrådet 
Det å være til stede er viktig, og å ha god kontakt. Sier ungdomslederkurs er en måte å skape god kvalitet på 
lederne, noe konfirmantene vil merke og vil ønske å være en del av. 
 
Tellekorpset kommer tilbake etter å ha talt opp stemmene. Nytt UR for 2015-16/17 er: 
 
FAST MEDLEM FOR 2 ÅR: 

6 Christiane Devika De Soysa (Byåsen menighet) 

36 Kevin Hoel Tårnes (Byåsen menighet) 

42 Jonas Haugan Eilertsen (Berg menighet) 

FAST MEDLEM FOR 1 ÅR: 

35 Stine Olava Faksdal (Fosnes menighet) 

1. vara 9 Lena Merethe Olsen (Hoeggen menighet) 

2. vara 41 Renate Johansen (Støren menighet) 

3. vara  27 Christina Kamilla Ytteraas (Rissa menighet) 

Fra før av sitter Silje Håve Smørvik, Kristian Abrahamsen og May Bente Jönsson Botnvik 
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Jeg har lest igjennom og skriver under på referatet: 

20. mars 2015 Jorun Opedal Uglem (sign) 

23. mars 2015 Silje Håve Smørvik (sign) 

25. mars 2015 Solaug Trøan Ellefsen (sign) 

27. mars 2015 Martine Grønning (sign) 

 

 

 

 

 

 

 

 


