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DEN NORSKE KIRKE 

Nidaros bispedømmeråd - Ungdomsrådet 
 

 

 
 

 

 

Ungdomstinget i Nidaros 2016 - Protokoll 
 
Ungdomstinget i Nidaros 2016 ble arrangert 1.-3. april, på Valberg slektsgård på Frosta. 
54 delegater fra 31 menigheter og organisasjoner deltok. I tillegg deltok 10 
observatører. 
 

Deltakerliste 
1.  Alstadhaug menighetsråd Torbjørn Mosling  33.  Namsos menighet Alan Akali 

2.  Bakklandet menighet Julian Pedersen Grøen  34.  Namsos Menighet David Lande 

3.  Berg menighet Henrik Wæraas Thorvaldsen  35.  Nidaros domkirke og Vår Frue Lars Einar Petersen Kregnes 

4.  Berkåk menighet Rebekka Linnea Vognild  36.  Nidaros domkirke og Vår Frue Marlene Elise Zakrisson 

5.  Berkåk menighet Sunniva Othilie Vognild  37.  Oppdal menighet Benjamin Jeganathan Vognild 

6.  Byneset menighet Arild Grimstad  38.  Rissa menighet Hanna Askjemshalten 

7.  Byåsen menighet Erik-Andre Åberg  39.  Rissa menighet Ida Stoum 

8.  Byåsen menighet Sebastian Sæter Dalos  40.  Røyrvik menighet Anna Jønsson 

9.  Ekne menighetsråd Brage Kjølen  41.  Stadsbygd Menighet Emil Ytteraas 

10.  Foldereid menighet Åsne Ramfjord  42.  Stadsbygd menighet Kenneth André Stoum 

11.  Fosnes menighet Bjørg Elisa Leithe Hugås  43.  Stiklestad menighet Thora Marie Johannessen 

12.  Fosnes menighet Heidi Torp Marken  44.  Strinda menighet Mats Erik Schetne 

13.  Frosta menighet Karina Johnsen  45.  Stud.menigheten i Trondheim Ingrid Bjørnstad 

14.  Frosta menighetsråd Anne Margrete Myraunet  46.  Vinne sokneråd Mia Sveberg 

15.  Frøya menighet Arent Værnes Fiske  47.  Vuku sokneråd Tor Martin Nordtømme 

16.  Heimdal menighet Maren Anette Schei  48.  Ungdomsrådet (Byåsen MH) Christiane Devika De Soysa  

17.  Heimdal menighet Martin Nilssen Lund  49.  Ungdomsrådet (Rissa MH) Christina Kamilla Ytteraas 

18.  Hoeggen menighet Ole Andreas Grøtte Børnes  50.  Ungdomsrådet (Byåsen MH) Kevin Hoel Tårnes 

19.  Hoeggen menighet Rigmor Øien  51.  Ungdomsrådet (Hoeggen MH) Lena Merethe Olsen 

20.  Hommelvik menighet Ingri Tøndervoldshagen  52.  Ungdomsrådet (Sørsamisk MH) May Bente Jönsson Botnvik 

21.  Klæbu Menighet Camilla Haugan Holvik  53.  Ungdomsrådet (Stjørdal MH) Silje Håve Smørvik 

22.  Klæbu Menighet Cristine Harang Olsen  54.  Ungdomsrådet (Fosnes MH) Stine Olava Faksdal 

23.  Klæbu menighet Sivert Ramdahl Vangstad  1.  Nidaros biskop Tor Singsaas 

24.  Lade menighet Ada Maria Bjerkan Kalkvik  2.  Damaris Lars Dahle 

25.  Lade menighet Anna Ø. Dagestad  3.  Det Teologiske Fakultet Marit Marman 

26.  Leinstrand menighet Christina Sletvold  4.  Det Teologiske Fakultet Morten Løberg Strand 

27.  Leinstrand Menighet Merete Holm Anderssen  5.  Menighetsfakultetet Jørgen Johnsen 

28.  Levanger menighet Ane Moen Mahlum  6.  Nidaros bispedømmeråd Alex Ramstad Døsvik 

29.  Malvik menighet Tim Johansen  7.  UBR Tunsberg Anne-May Agerup 

30.  Meldal menighet Ole Anders Bjøkhaug  8.  UBR Tunsberg Micael Torgersen 

31.  Meldal menighet Ole Andreas Rye  9.  Nidaros bispedømmeråd Odd Erik Stendahl 

32.  Melhus menighet Martine Grønning  10.  Samisk kirkeråd Maria Roysdatter Steinsvik 
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PROGRAM 
FREDAG 1. APRIL  Lørdag forts. 

18.30 Registrering  15.00 Mellommåltid 

19.30 Kveldsmat  15.45 Biskopens time 

20.30 Plenum: Åpning av UT2016. 

 Bli-kjent aktiviteter. 

 16.30 Grill en biskop 

17.30 Middag 

23.00 Korssamling ved Jørgen Johnsen  18.30 - Samisk kirkeliv: Temasamling 
med rådgiver Maria R. Steinsvik 
- Kafé-samlinger; Samtaler om 
temaer fra dagen 

 

LØRDAG 2. APRIL  21.00 Kveldsmat  

08.00 Frokost   21.30 Kveldsprogram 

09.00 Plenum: Ord for dagen 23.00 Korssamling ved Morten L. Strand  

09.05 Sosiale medier som arena og 
møtested – muligheter og 
utfordringer. 
 Temaforedrag med Lars Dahle. 

  

 SØNDAG 3. april 

08.00 Frokost 

10.30 Avreise til kirken 

10.15 Pause  11.00 Gudstjeneste i Logtun kirke 

10.30 Åpen talerstol 12.30 Lunch 

11.30 Lunch 13.30 Plenum 
- Årsmelding fra Ungdomsrådet 
- Valg av nye medlemmer til 
Ungdomsrådet 
- Åpen talerstol 

12.30 Populærkultur og kristen tro – 
med aktuelle eksempler fra tv-
serier, musikk og film. 
Temaforedrag med Lars Dahle. 

 
 
 
 

13.45 Pause  15.20 Avreise 

14.00 Åpen talerstol    

 

PROTOKOLL FRA PLENUMSSAMLINGENE 
 
FREDAG 1. APRIL 
PLENUM (kl.20.30) 

- Leder i Ungdomsrådet, Silje Håve Smørvik, ønsket delegater og andre deltakere 

velkommen til det 14. Ungdomsting i Nidaros (siden 2003). 

- Valg av møteledere, referenter, protokollunderskrivere og tellekorps: 

Ungdomsrådets forslag ble enstemmig vedtatt: 

- Møteledere: Kamilla Ytterås, Kevin Hoel Tårnes, Lena Merethe Olsen, Silje Håve 

Smørvik, Stine Olava Faksdal 

- Referenter: Christiane Devika De Soysa, Silje Håve Smørvik, Stine Olava Faksdal og Odd 

Erik Stendahl 

- Protokollunderskrivere: Cristine Harang Olsen, Heidi Torp Marken, Silje Håve Smørvik. 

- Tellekorps: Christiane Devika De Soysa, Kevin Hoel Tårnes, May Bente Jônsson Botnvik. 

- UR-medlemmene Stine Olava Faksdal og Silje Håve Smørvik informerte om den 

demokratiske strukturen i kirken; Ungdomsting, Ungdomsråd/-Bispedømmeråd, 

Ungdommens kirkemøte, Kirkemøte. 

LØRDAG 2. APRIL 
ÅPEN TALERSTOL (kl.10.30) 
Observatør 10, Biskop Tor (Innlegg) 

- Oppfordrer til å gå opp på talerstolen, om ikke annet bare for å si hei. Rett og slett for 

å øve seg på å ta ordet. 

Delegat 12 Kamilla Ytteraas (Innlegg) 
- Hva tenker forsamlingen om forandringen fra før til nå i forhold til medier? Jeg ser 

mange utfordringer og negative sider ved det å bli sittende mer inne og ikke kommer 

seg ut blant folk rent fysisk 
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D6 Arent Fiske (Replikk) 
- Jeg er til dels enig. Som barnehageansatt ser jeg at det er mer organisert lek og 

aktivitet nå, og at «frileken» kanskje har forsvunnet. Men de kommer seg likevel ut. 

D14 Cristine H. Olsen (R) 
- Frileken er et veldig viktig for moment for lek og læring. Teknologi er også et viktig 

verktøy for å formidle kunnskap. 

O4 Rep Lars Dahle (R) 
- Alle har mye rett. Det er denne dobbeltheten av teknologien vi må leve med. Hvordan 

kan vi bruke dette til mer positivt? Hvordan kan vi fjerne det negative? Dette med 

frileken er veldig viktig, så hva kan vi gjøre? Skjermfri uke?  

D3 Ane Moen Malum (I) 
- Menigheten vår inviterte til Ungdoms-Alpha. Hva gjør vi når det er for få til å 

gjennomføre det? De 5 som faktisk kommer er veldig giret. Det føles urettferdig at det 

blir avlyst, bare fordi det ikke er så mange som melder seg på. 

D47 Silje Håve Smørvik (R) 
- Gir sin støtte til Moen Malum; synes ikke menigheten skal avlyse selv om det er få 

deltakere. 

D42 Ole Andreas Rye (R) 
- Bør ikke styres av økonomi; Slike viktige arr. bør gjennomføres selv med få deltakere. 

D3 Ane Moen Malum (R) 
- Veldig rart om dette skal være et økonomisk problem. 

O3 Jørgen Johnsen (R) 
- I fjor hadde TenSing-koret vårt fire medlemmer; det var ikke store greiene, men vi la 

ikke ned likevel. «Der to eller tre er samlet i mitt navn, er jeg midt i blant dem» sa 

Jesus 

D27 Kevin Hoel Tårnes (R) 
- Det som skaper misjon er misjon. Alt må starte en plass, og NOEN må være der i 

starten. Enten det er to, fem eller flere. Det må være et grunnlag for at flere skal 

komme neste gang. Oppfordrer de som sliter med dette i menighetene sine om å 

snakke med de i staben om det, fortell hva dere synes. 

D39 Mia Sveberg (R) 
- Jeg har også vært med på Ungdomsalpha (forteller om hvor viktig det har vært for 

egen kristen tro.) 

O10 Tor Singsaas (R) 
- Takk for at dette blir tatt opp. Dette er helt riktig sted å ta opp dette, både fordi dette 

blir protokollført – men også for å få tilbakemeldinger og støtte fra andre som har 

opplevd det samme eller har tanker rundt dette.  

D55 Åsne Ramfjord (R) 
- Synes det er trist at 5 stk går glipp av dette, fem kan ofte være bedre enn ti!  

D50 Sunniva Othilie Vognild (R) 
- Jeg er enig, men jeg synes også det bør trekkes fram at her var det ungdommene som 

droppet da «guleroten» i kurset ble fjernet (tur til London). Det er også dumt. Men, 

det er viktig med ungdomsarbeid og jeg synes kurset burde blitt gjennomført. 
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D38 Merete Holm Andersen (R) 
- Viktig å ha hele spekteret, viktig å tenke at det ikke er mulig å ha med alle på alt. Viktig 

å holde alle arrangement enten de er små eller store – det er forskjellige ting som 

passer for forskjellige mennesker.  

D3, Ane Moen Malum (R) 
- Turen til London (guleroten), som ble fjernet fra opplegget, var absolutt vesentlig for 

at de skulle komme første gang. De fleste oppdager når de først har blitt med, at det 

kristne fellesskapet er veldig bra. 

D29 Lena Merethe Olsen (R) 
- I et liv som er veldig hektisk så må man prioritere. Noen vil da prioritere et kurs som 

inneholder er Londontur, foran noe som lager mye papirarbeid f.eks.  

D14 Cristine Harang Olsen (I) 
- Det er viktig at yngre/ungdommer kommer inn i menighetsrådene rundt om kring. Jeg 

oppfordrer alle til å stille til valg ved neste kirkevalg! 

O7 Micael Torgersen (R) 
- Jeg opplever at det er høy terskel for å komme inn i menighetsrådet; Jeg har prøvd selv 

å komme inn, men følt på motstand.  

D27 Kevin Hoel Tårnes (R) 
- Dette må vi jobbe videre med, og veldig viktig at dette blir tatt opp her. Finn den 

personen i din menighet som engasjerer ungdom og kom deg inn! Ungdom er ikke 

bare fremtiden, vi er nåtiden. 

Time-out: Leder i Ungdomsrådet informerer om at aldergrensen for å stille til valg ved 
menighetsråd er 18 år. 
 

D23 Ingri Tøndervoldshagen (R) 
- Alle menighetsrådsmøtene er åpne for alle; Jeg oppfordrer dere alle til å gå på MR-

møte. Vi kan påvirke beslutninger ved å snakke med medlemmene i MR. 

D12 Kamilla Ytteraas (R) 
- Ungdomsrådet bør jobbe videre med dette, å pålegge menighetsrådene å ha et 

minimum antall unge. 

O8 Morten Løberg Strand (R) 
- Et sted å begynne er kirkevalget: Bruk stemmeretten og stem i valget. MR-møtene er 

åpne, gå dit. Det er også naturlig at de delegatene som representerer menighetene 

sine, kommer til et MR-møte for å holde en orientering. Det også kanskje en naturlig 

plass for ungdom å komme inn i underutvalg for menighetsrådet som jobber med 

ungdomsspørsmål og trosopplæring.  

D27 Kevin Hoel Hårnes (R) 
- I vår menighet har vi eget Ungdomsråd. Kanskje dette er noe for din menighet også? 

Ungdomsrådet kan være et rådgivende organ for menighetsrådet.  

 
O3 Jørgen Johnsen (R) 

- Kanskje ett ungdomsråd i hvert prosti er en bedre løsning? 
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ÅPEN TALERSTOL (kl.14.00) 
O10 Tor Singsaas (I) 

- En avslutning på det forrige samtalen rundt menighetsråd: Mange kommer fra 

ressurssterke menigheter, noen fra menigheter som har lite samarbeid og ressurser. 

Jeg vil oppfordrer alle til å melde inn til sitt menighetsråd, at dere vil komme og 

referere fra Ungdomstinget, når protokollen fra Ungdomstinget er ferdig. Ha stor 

frimodighet! Gi noe tilbake til menigheten som har sendt dere hit.  

D24 Ingrid Bjørnstad (I) 
- Jeg vil trekke fram og takke for felleskapet på korssamlingen i går. Jeg oppfordrer til å 

koble seg av sosiale media under slike fellesskap. 

D12 Kamilla Ytteraas (I) 
- (Forteller om hva kirka og Ungdomstinget betyr for henne; om hvordan hun har fått 

med søsken inn i kirka og på Ungdomstinget.) 

(Pause med info fra TF og MF om studietilbudene ved institusjonene) 

D12 Kamilla Ytteraas (I) 
- Mange kommer kanskje fra kristne familier, og mange har sikkert kommet til tro 

gjennom andre veier. Hvordan har dere blitt møtt blant venner på egen alder når dere 

har «stått fram som kristen»? 

D10 Camilla Haugan Holvik (R) 
- Jeg har blitt møtt på veldig mange forskjellige måter, og det jeg ofte svarer på 

spørsmålene, er at det er først og fremst fellesskapet som engasjerer meg 

D29 Lena Merethe Olsen (R) 
- Flere av de jeg møter tror ikke helt på meg, når jeg sier jeg er kristen; fordi jeg synger, 

spiller kort osv. Jeg tror det finnes veldig mange fordommer om kristne, om hva vi kan 

gjøre og ikke.  

D42 Ole Andreas Rye (R) 
- Jeg synes kristendommen er veldig åpen, og gir stor frihet i hvordan man kan leve sitt 

liv. Jeg tror ganske mange er «tradisjonskristne». 

D41 Ole Andreas G Bjørnes (R) 
- Jeg er oppvokst i en kristen familie, men har få kristne i omgangskretsen og skolen. Jeg 

er veldig åpen som kristen. Min tanke er at om noen dømmer meg for det eller ønsker 

å rakke ned på meg, er ikke dette noen jeg ønsker å være med uansett. Jeg praktiserer 

veldig mye trosforsvar, og det styrker meg i min tro.  

O1 Alex Ramstad Døsvik (R) 
- Jeg var mer reservert før, da jeg var yngre, men har nå et my mer avslappet forhold til 

Gud og Jesus.  

D2 Alan Akali (R) 
- Jeg var også mer reservert før, da jeg var yngre. Det å være kristen når ikke mange 

andre er det, har lært meg veldig mye om selvstendighet. Jeg har det bedre med meg 

selv, etter at jeg ble mer åpen om min tro. 

D24 Ingrid Bjørnstad (R) 
- (Forteller om sin personlige troshistorie.)  

D47 Silje Håve Smørvik (R) 
- Jeg er glad for å høre at mange bruker trosforsvar; at mange er modige nok til dette. 
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D39 Mia Sveberg (R) 
- Jeg kommer fra «tradisjonskristen» familie. Jeg ble med i det kristne miljø gjennom 

konfirmanttida. 

D57 Benjamin Vognild (R) 
- Jeg er oppvokst i en kristen familie, og har alltid vært kristen. Da jeg var yngre, var det 

flaut å være kristen. Men jeg merker at jeg har et mer avslappet forhold til Gud nå når 

jeg har blitt litt eldre. 

D50 Sunniva Othilie Vognild (R) 
- Jeg har opplevd en god del motstand på min kristne identitet gjennom oppveksten. 

D36 Mats Erik Schetne (R) 
- Jeg har Ikke hatt en kristen oppvekst, men har i løpet av det siste året begynt å bli en 

del av det kristne fellesskap. Dette liker jeg godt og vil fortsette med. 

O3 Jørgen Johnsen (R) 
- (Forteller om sin troshistorie og om bakgrunnen for sin andakt dagen før.) Jeg ønsker å 

være en positiv motvekt mot mobbing av tro. 

D29 Lena Merethe Olsen (I) 
- Jeg følger flere kristne kontoer på instagram og facebook; her får jeg daglige bibelvers 

osv. Er dette nok? Har dere noen tips til slike kontoer man kan følge? 

D2 Alan Akali (R) 
- Finnes ingen fasit for hva som er rett for den enkelte. F.eks.: TrustGodbro på insta! 

D36 Mars Erik Schetne (R) 
- Jeg går i kirken annenhver søndag, men synes heller ikke det finnes noen fasit på hva 

man skal gjøre eller hva som er nok. Følger også noen instagrambrukere! 

D6 Arent Fiske (R) 
- Følger en del podcaster; en jeg har brukt i det siste er «Søndagsrådet» 

D24 Ingrid Bjørnstad (R) 
- Man er kristen hvis man definerer seg som det. Og man kan følge Gud på facebook! 

D3 Ane Moen Mahlum (R) 
- Det viktigste for min kristne identitet er fellesskapet! Det er lettere å være en kristen 

når man er flere sammen.  

D41 Ole Andreas Grøtte Børnes (R) 
- Å være kristen er i følge i Bibelen: Du skal elske Gud av hele ditt hjerte og av hele din 

forstand. Du skal elske din neste likt som du elsker deg selv. Det er det eneste du 

trenger å gjøre for å være en kristen. Jeg vil gjerne oppfordre alle til å gå i kirka og be – 

det er godt. Instagram: Artisichristian; Bibelboksen 

D19 Hanna Aksjemshalten (R) 
- Ingen andre kan definere hvor kristen du er. Jeg liker å hjelpe til i kirka og ha oppgaver, 

og det hjelper meg i min tro.  

O4 Lars Dahle (R) 
- Det er godt å høre ærligheten fra talerstolen. Det finnes mange veier til å høre Guds 

ord. Damaris har også en god del kontoer man kan følge. www.snakkomtro.no !  

 
 
 

http://www.snakkomtro.no/
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O10 Tor Singsaas (R) 
- Deres vitnesbyrd gjør sterkt inntrykk på meg. Apologetikk er viktig. Stå fram for troen 

din. Hvordan kan vi hjelpe hverandre i hverdagen? Kan vi lage en liste med gode 

kristne kontoer i sosiale media? 

D26 Kenneth Andre Stoum (R) 
- Jeg bevarer troen min med å ha oppgaver i kirka, som leder og musiker.  

D55 Åsne Ramsfjord (R) 
- Jeg brukes appen «Bibelen». Jeg forsøker å ta meg tid til å lese. Jeg bestemte meg for å 

bruke minst 5 minutter hver dag; Mitt kristenliv har blitt mer spennende etter at jeg 

begynte med dette. 

GRILL EN BISKOP (16.30) 
O7 Michael Torgersen: Hvorfor bruker biskopene lilla skjorte? 

- På samme måte som prestene bruker sort/grå/blå skjorte, bruker biskopene lilla 

skjorte; Jeg bruker ofte den skjorta når jeg er på jobb; en slags uniform for biskopene.  

D49 Stine Olava Faksdal: Hvordan kan vi som kirke bruke sosiale medier? 
- Det er dere som sitter med denne kunnskapen, det er dere som er «innfødte» i den 

digitale verden. Kan ikke Ungdomsrådet være frempå for å være mere aktiv på sosiale 

medier…? 

D41 Ole Andreas G. Børnes: Hva heter byen der de fikk oppleve Jesus der båren med 
den lamme ble heiset ned gjennom taket? 

- Kan dere google dette for meg? (Svar: Kapernaum) 

Jeg anbefaler bibelselskapets internett-sider; Her kan dere kan sjekke opp det du lurer på. 

O3 Jørgen Johnsen: Du studerte på MF: Hvorfor gikk du der? Hvordan møtte du kona di?  
- Det var litt tilfeldig at det ble MF, men det var nok det sosiale som gjorde at jeg tok min 

beslutning; venner som begynte der. Jeg møtte hun som ble min kone, i løpet av 

studietiden i Oslo.  

D14 Christine Harang Olsen: De fleste kristne har tatt ett valg ang. tro; Hvordan tok du 
ditt valg? 

- Jeg var i militæret, og fikk utfordringen. Jeg ble møtt med respekt: Jeg tok frem bibelen en 

av de første dagene, for å vise mitt ståsted. Jeg er veldig betatt av Jesus, derfor er jeg 

kristen. Fortellingene om Jesus er så fantastiske, at han må være Guds sønn.  

D1 Ada Marie Bjerkan Kalkvik: Står det noe i bibelen om kvinnediskriminering? Om at 
kvinner er mindre verd enn menn? 

- Ja, det står en del om forholdet mellom mann-kvinne i Det gamle testamentet. Men Jesus 

sier noe annet! Han brøt GT-læren om menns eiendomsrett over kvinnen. Bare se på de 

kvinnerollene vi hører om i bibelen, sterke kvinner, som satte sitt preg på historien; 

kvinnene har en helt sentral plass i oppstandelsesfortellingen. Jesus gir oss INGEN rett til å 

diskriminere kvinnen! Jeg mener at Jesus viser oss dette gjennom bibelen. 

D33 Marlene Elise Zakrisson: Skal vi følge bibelen til punkt og prikke? Eller kan vi «velge»?  
- Når vi f.eks. leser de mange formaninger, må vi huske at de er satt inn i bestemte 

hendelser, f.eks brevene til Paulus. Formaningene er skrevet i en annen tid; derfor må vi 

vite litt om denne tiden, slik at vi bedre kan forstå hvorfor det ble sagt, og tolke 

betydningen det har i dag.  

D38 Merete Holm Andersen: Vi er heldige som har en biskop på Facebook, har du lyst til  
å ta en «selfie»? 

- «Selfie» er greit ja! 
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O1 Alex Ramstad: Du er jo litt mere liberal i teologiske spørsmål; Du er bla. for at 
homofile skal få gifte seg. Når du møter andre med andre meninger, gjerne motsatt 
mening, hvordan føler du det? 

- Som biskop har jeg ansvar for å holde kirken sammen; det må vi gjøre med klokskap. Jeg 

må gi rom for de som mener noe annet enn hva jeg mener. Jeg mener begge de to synene 

i denne saken skal få lov til å være til. Når det gjelder krenking av personer ang. 

vigselssaken: Da tar jeg personene i forsvar. I møte med mennesker som har sterke 

følelsesutbrudd, leter jeg ofte etter hvor dette engasjementet kommer fra. Og som regel 

er ikke følelsesutbrudd rettet mot meg som person. 

D8 Bjørg Elisa Leithe Hugås: Har du lest hele bibelen, og ev. hvor mange gang?  
- Jeg har lest den gjennom kanskje 3 ganger; jeg velger å fokusere på det som betyr noe for 

meg! 

D56 Anna Ø. Dagestad: Hva er ditt favoritt bibelvers? 
- Mitt favorittbibelvers nå, er et jeg ikke har hatt så lenge: Titus brev kap.3 vers 4-7, om 

dåpen. 

D29 Lena Olsen: Hvilket arbeid får du mest tilbake for?  
- Det er nok møte med mennesker, og fortelle om Jesus. Det å være glad i mennesker, og i 

Jesus Kristus; Det er nok det viktigste for meg. 

- Barnehagebarn tar imot meg akkurat som jeg er; springer imot meg uten forbehold. 

- Høsttakkefest i domkirken med psykisk utviklingshemmede hver år. 

D41 Ole Andreas G. Børnes: Hva synes du om KRLE faget, hvordan det føres på skoler?  
- KRLE er kanskje det viktigste faget på skolen. Kunnskap er den beste besittelsen. Ikke bare 

i kristendom, men alle religioner. Det er viktig at vi klarer å leve sammen på jorden vår, 

men for å klare det, må vi ha kunnskap, særlig om vår egen religion. 

- Vi trenger gode lærere, som evner å legge frem de ulike religionene på en respektfull måte.  

D8 Bjørg Elisa Leithe Hugås: Beste sjekkereplikken din? 
- Beste sjekkereplikken min vet jeg ikke, må nesten spørre dere. Den sjekkinga jeg gjorde, 

var ganske skjult. 

D56 Anna Ø. Dagestad: Hva står egentlig i Det gamle testamentet? 
- Det gamle testamentet er strevet i en jødisk kontekst. Det handler om jødenes historie, og 

om jødenes forhold til Gud. Men du kan også finne Kristus i GT.  

Del 50. Sunniva: Hvor mange bibler har du? Når fikk du den første? Har du vært 
misjonær?  

- Jeg har ganske mange bibler, minst en av hver oversettelse (vet ikke hvor mange). Den 

første bibelen min fikk jeg til konfirmasjonen. Jeg har ikke vært misjonær. 

D12 Kamilla Ytterås: Hva mener du om å bryte ut av ett ekteskap? Skal man aldri bryte 
ut? Hva mener du om å få barn utenfor ekteskap? 

- Av og til må man bryte ut av ekteskap; for eksempel ved vold, undertrykkelse etc. Det 

finnes samliv som er slik at det er ødeleggende. Det er trist å bryte ut av ekteskap. Det er 

mye rundt det, og vi må se hver enkelt sak som den er. Jesus snakket om skilsmissebrev, 

dette for å beskytte kvinnen.  

- Jeg er opptatt av at vi skal leve i ekteskap; det er best å få barn innenfor ekteskap. De 

homofile og lesbiske også skal få lov til å leve i et monogamt forpliktende forhold. Jeg 

synes det er risikabelt å få barn i en usikker livssituasjon. 
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D48 Sivert Ramdahl Vagstad: Hva er ditt synspunkt på andre religioner? 
- Det er viktig å gi andre religioner plass; det er viktig å samtale, men fortsette å se på Jesus 

Kristus som den ene veien. Vi skal ikke dømme andre religioner. Jeg vil advare mot å 

blande religioner. Jeg tror det er viktig å vite hva man tror på. 

D1 Ada Maria Bjerkan Kalkvik: Hva er grunnen til at vi ikke hører så mye om Jesu 
barndom i Bibelen? 

- Hovedgrunnen til det, er at evangeliene er en oppstandelsesberettning med forord. Det 

viktigste er det som skjer i påsken; Hans lidelse, død og oppstandelse er hele fortellingens 

poeng. 

D56 Anna Ø. Dagestad: Før het KRLE RLE; Hva synes du om at det er mere fokus på 
kristendom nå?  

- Jeg var ikke så glad i K`en fra begynnelsen av. Men nå når den har kommet, synes jeg det 

er helt greit. 

D8 Bjørg Elisa Leithe Hugås: Når Jesus var 12 år, forsvant han, og Maria fant han i kirken. 
Hvordan tror du hun følte det, når han sa «Du skulle skjønt at jeg var hos min far.»? 

- Maria syntes nok dette var stort å få høre. Hun har siden hun hadde besøk av engelen 

Gabriel, lurt på hvem Jesus egentlig er, og hvordan han kan være Guds barn. Jeg tror 

Maria gjemte disse ordet hele livet. 

D4 Anna Jönsson: Har du en favoritt sang? Kan du synge den? 
- Min favorittsang nå er «Deg være ære».  

D50 Sunniva Othilie Vognild: Hva mener du om at boplikten for prestene er opphevet? 
- Jeg tror at dette måtte skje, før eller senere. Men jeg tror det kan bli utfordrende at 

sokneprester velger å ikke bo i det soknet de arbeider.  

D7 Arild Grimstad: Er det slik at i GT er Gud den dømmende, mens i NT er Gud en 
kjærlig gud? 

- Gud er den som ikke finner seg i at et menneske blir krenket. 

O8 Morten Løberg Strand: Hvem er ditt fremste kristne forbilde? 
- En som har betydd mye er for meg, både som prest og menneske, er biskop Kristen Kyrre 

Bremer. Frans av Assisi og Martin Luther har også betydd mye. 

D41 Ole Andreas Grøtte Børnes: Hvorfor er Moseloven en del av vår kristne bibel? Og 
hvorfor er ikke f.eks. Thomasevangeliet med? 

- Vår kristne kirke har holdt fast på de skriftene som ble bestemt skulle være med i Bibelen 

på 300-tallet. 

 
SØNDAG 3. APRIL 
PLENUM (KL. 13.30) 

1) UNGDOMSRÅDETS ÅRSMELDING for 2015-2016 
- Leder i Ungdomsrådet, Silje Håve Smørvik, leser opp årsmeldingen for delegatene. 
- Opplesning av hilsen til Ungdomstinget, fra medlem i Ungdomsrådet, Jonas Haugan 
Eilertsen (han har flyttet fra bispedømmet, og kunne ikke være til stede på UT). 
 

2) VALG TIL UNGDOMSRÅDET 
- Sørsamisk menighetsråd har oppnevnt May Bente Jönsson Botnvik til medlem av 
Ungdomsrådet i Nidaros, for en ny periode på to år. 
- Det skal velges tre faste medlemmer til Ungdomsrådet for en periode på to år. I 
tillegg skal det velges et fast medlem for ett år, fordi medlem i Ungdomsrådet Jonas 
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Haugan Eilertsen, har bedt seg fritatt fra vervet fordi han har flyttet fra bispedømmet. 
Det skal også velges tre varamedlemmer for en periode på ett år. 
- 13 delegater fra 12 forskjellige menigheter stiller til valg. Alle kandidatene 
presenterer seg selv for plenum. Deretter gjennomføres skriftlig stemmegivning. 
Valgresultat:  
- Tre faste medlemmer for perioden 2016-2018: Alan Akali (Namsos), Ole Andreas G. 
Børnes (Hoeggen) og Silje Håve Smørvik (Stjørdal).  
- Ett medlem for perioden 2016-2017: Kamilla Ytterås (Rissa) 
- Tre varamedlemmer for perioden 2016-2017: Sunniva Othilie Vognild (Berkåk), Mats 
Erik Schetne (Strinda) og Lena Merethe Olsen (Hoeggen). 
 

3) ÅPEN TALERSTOL 
Åpen talerstol ble i denne runden brukt til å uttrykke takk for fellesskapet disse 
dagene. Ingen nye saker ble tatt opp. 
 
 

SIGNATUR 
Denne protokollen gjengir innholdet i Ungdomstinget i Nidaros 2016 på en korrekt 
måte: 
 
Sted/dato:______________________________  Sted/dato:__________________________ 
 

________________________________  _____________________________ 
Cristine Harang Olsen, delegat     Heidi Torp Marken, delegat 

 
 
 
Sted/dato:______________________________  Sted/dato:__________________________ 
 

___________________________________  ________________________________ 

Silje Håve Smørvik, Leder i Ungdomsrådet   Odd Erik Stendahl, rådgiver NBDR 

 


