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UNGDOMSTINGET I NIDAROS 2017 - PROTOKOLL 
 
Ungdomstinget i Nidaros 2017 ble arrangert 31. mars - 2. april, på Valberg slektsgård på Frosta. 58 
ungdommer (i alderen 16-30 år) fra 40 menigheter og en organisasjoner deltok. Av disse hadde 51 
delegatstatus med stemmerett. I tillegg deltok 8 observatører. 
 

DELTAKERLISTE 
1.  D Bakklandet menighet Julian Pedersen 

2.  D Berg menighet Trygve Løfors 

3.  D Byneset menighet Renathe Hansen 

4.  D Byneset menighet Rigmor Øien 

5.  D Byåsen menighet Christiane Devika DeSoysa 

6.  D Byåsen menighet Kevin Hoel Tårnes 

7.  D Fosnes menighet Bjørg Elisa Leithe Hugås 

8.  D Frosta menighet Anne Margrete Myraunet 

9.  D Frosta menighet Karina Johnsen 

10.  D Hegra menighet Anna-Margrethe Almåsbak 

11.  D Hegra menighet Margrete Hodne 

12.  D Heimdal menighet Aleksander Hoff Iversen 

13.  D Heimdal menighet Silje Bye Rønningen 

14.  D Hoeggen menighet Marie Sæter 

15.  D Hommelvik menighet Ingri Tøndevoldshagen 

16.  D Hommelvik menighet Tor Arne Viken 

17.  D Klæbu menighet Espen Aukan Pedersen 

18.  D Klæbu menighet Joachim Sørstrand 

19.  D Kolstad menighet Christina Monsvoll 

20.  D Kolstad menighet Maria Sølvik Kvamvold 

21.  D Kolvereid menighet Sofie Hopshaug Bakke 

22.  D Lade menighet Jørgen Brandhaug 

23.  D Lade menighet Sigrunn Sellgren 

24.  D Lademoen menighet Odin Høiaas 

25.  D Leinstrand menighet Christina Sletvold 

26.  D Leinstrand menighet Merete Holm Anderssen 

27.  D Leksvik menighet Øystein Gangstad 

28.  D Levanger Kari Eline Groven 

29.  D Lånke menighet Ingrid Mogård Julseth 

30.  D Malvik menighet Arent Fiske 

31.  D Melhus menighet Martine Grønning 

32.  D Namsos menighet Malin Rønning 

33.  D Namsos menighet Maria Reistadbakk 

34.  D Rissa menighet Anniken Gåsbakk Johnsen 

35.  D Saemien Åålmege May-Bente Jönsson Botnvik 

36.  D Skatval menighet Silje Håve Smørvik 

37.  D Stadsbygd menighet Hanna Askjemshalten 

38.  D Stadsbygd menighet Veronika Johansen 

39.  D Steinkjer menighet Marie Victoria Skogrand 

40.  D Stiklestad menighet Ylva Støre Myhre 

41.  D Stjørdal menighet Hanna Vik 

42.  D Stjørdal menighet Sara Fagervold 

43.  D Stod menighet Helga Utgård 

44.  D Strinda menighet Thea Munkeby 

45.  D Strindheim menighet Frederik Holmvik 

46.  D Studentforbundet Ingvild Yrke 

47.  D Vemundvik menighet Alan Akali 

48.  D Vinne menighet Ida Tennøy Manneset 

49.  D Vuku menighet Janne Kolstad 

50.  D Ørland menighet Kamilla Andrea Uthaug 

51.  D Ørland menighet Liss Aregash Falldalen 

52.  O1 Byåsen menighet Sebastian Sæther Dalos 

53.  O1 Hommelvik menighet Emil Presthus 

54.  O1 Hommelvik menighet Hanne Lundemo Bakken 

55.  O1 Klæbu menighet Erik Moen Aune 

56.  O1 Ungdomsrådet Lena Merethe Olsen 

57.  O1 Ungdomsrådet Ole Andreas G. Børnes 

58.  O1 Ungdomsrådet Kamilla Ytterås 

59.  O2 Biskop i Nidaros Tor Singsaas 

60.  O2 Bispedømmerådet Alex Ramstad Døsvik 

61.  O2 Rådgiver (NBDR) Odd Erik Stendahl 

62.  O2 Diakon i Levanger Rønnøug Torland Løvrød 

63.  O2 Foredragsholder Oddfrid Skorpe Tennfjord 

64.  O2 Foredragsholder Petter Normann Dille 

65.  O2 MF Magnhild Nerheim Andersen 

66.  O2 TF, UiO Børge Hatch Fure 
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PROGRAM 
FREDAG 31. MARS 

18.30 Registrering 

19.30 Kveldsmat 

20.30 Plenum:  

- Åpning ved leder i Ungdomsrådet  

- Konstituering 

- Info omvalg til Ungdomsrådet 

- Bli-kjent aktiviteter. 

23.00 Korssamling 

  

LØRDAG 1. APRIL 

08.00 Frokost  

09.00 Plenum: Luther-minutter 1 

09.05 «Mennesker er ikke til salgs» 
Temaforedrag med Petter Normann Dille 

10.15 Åpen talerstol 

10.45 Pause 

11.00 Presentasjon av sak til plenumsbehandling: 
«Styrking av arbeidet mot seksuelle 
overgrep» 

11.30 Lunch 

12.30 «Om seksuelle krenkelser. Hvordan påvirker 
overgrep den utsatte og menneskene rundt? 
Hvordan bearbeider man slike opplevelser?» 
Temaforedrag med Oddfrid S. Tennfjord 

13.45 Pause 

14.00 Åpen talerstol 

14.50 Info fra Landsforeningen for barnevernsbarn 

15.00 Mellommåltid 

15.30 Info fra utdanningsinstitusjonene 

15.45 Biskopens time «Nåde er ikke til salgs» 

16.30 Grill en biskop 

17.30 Middag 

18.30 Plenum:  
- Luther-minutter 2 
- Plenumssak, debatt  
- Kafé-samlinger 

21.00 Kveldsmat 

21.30 Kveldsprogram 

  

SØNDAG 2. APRIL 

08.00 Frokost, pakking 

09.45 Plenum 
- Luther-minutter 3 
- Årsrapport fra Ungdomsrådet 2016-17 

10.15 Avreise til kirken 

11.00 Gudstjeneste i Frosta kirke 

12.45 Lunch 

13.30 Info fra Norges KFUK-KFUM 

13.40 Plenum  
- Info om valg til Ungdomsrådet 
- Plenumssak: Forslag til vedtak legges frem. 
Votering. 
- Valg til Ungdomsrådet 
- Åpen talerstol 

15.20 Avslutning og avreise 
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REFERAT PLENUMSSAMLINGER 

FREDAG 31. MARS 

Kl.20.45 – 21.15: PLENUM 
Leder i Ungdomsrådet, Silje Håve Smørvik, ledet sesjonen. 

1) Konstituering: 

Ungdomsrådets forslag til konstituering: 

Referenter: Christiane, Kamilla, Kevin, Mats, May-Bente, Ole-Andreas, Silje og Odd Erik, 

Tellekorps: Alan, Lena, Silje, Ole Andreas 

Møteledere: Alan, Christiane, Kamilla, Kevin, Silje, Lena og Ole Andreas. 

VEDTAK: Ungdomsrådets forslag enstemmig vedtatt. 

 

2) Orientering om ungdomsdemokratiet og valg til ungdomsråd 

Silje H. Smørvik orienterte om ungdomsdemokratiet i Den norske kirke. Deretter informerte hun om 

muligheten delegatene har til å stille til valg til Ungdomsrådet. 

LØRDAG 1. APRIL 

Kl.10.15: ÅPEN TALERSTOL:  
Silje Smørvik innledet med å gå gjennom reglementet for plenumssamtaler. 

Talerstolen ble deretter åpnet: 

D14: Hei. (kom opp på talerstol for å si hei.) 

O4: Hei! Er det noen som har erfaringer med tiltak for å hjelpe flyktninger i menighetene el.l. ?  

D8: I Malvik menighet bruker de å ha økumeniske gudstjenester hvor de inviterer forskjellige 

trossamfunn. 

D21: Vi (Studentforbundet) inviterte til å spille ballspill med flyktninger. Første kvelden var vellykket, 

men så ble det mindre oppmøte; i høst kom det ingen. Flyktningene etterlyste møtepunkt slik at de 

kunne møte Norske menn kvinner og barn. Utrykker at det er vanskelig som organisasjon å invitere 

til slike møter. 

D27: Opplever at det er vanskelig med inkludering på skolen. Ber om tips til å få samlet flere 

aldersgrupper ol. 

rD9: Vi har satt i gang ett arrangement hvor vi har samlingskvelder for flykninger, slik at 

menigheten kan bli kjent med flyktningene. 

O4: I Hoeggen menighet startet vi med språkcafe, god oppmøte i starten, men det dabbet av etter 

en periode. De savnet å ha ungdommer på slike arr. 

O12: Takker for at foredraget til Petter Dille. Trekker frem at alle burde utfordre seg selv til å komme 

opp på talerstolen, slik at vi blir vant til å høre vår egen stemme.  Som Biskop har jeg jo berørt 

temaet, og vi som kristne har ett ansvar som både kristen og medmenneske til å ta ansvar for 

situasjonen. I Lademoen kirke har de språkcafe. Dette fungerer veldig godt, og det er viktig at 

flyktningene har en mulighet til å lære seg det Norske språket.  
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D19: Tips: Ofte lurt å sette opp plakater på ungdomsskoler videregående etc. gjerne send ut 

personlige invitasjoner, slik at vi når folk. Det er ikke nok med sosiale media og menighetsbladet. Vi 

må være der folk er.  

O9: Hvilke aktiviteter er det vi skal arrangere? Det må vi nesten høre med flyktningene om, hva 

savner de? Vi skal for eksempel lage en pingpong turnering. Vi skal også samle inn sykler slik at vi 

kan dra på utflukter. Hvor skal man komme i kontakt med ungene? Alle kommuner har nok en ansatt 

som har ansvar for dette. De har nok peiling på hvordan man kan komme i kontakt med flyktningene 

i nærmiljøet. Kontakt Presten, kommunen, skolen eller lignende. Gjør det dere synes er gøy, da 

synes nok flyktningene også at det er gøy.  

D16: Vår frue kirke (i Trondheim) er åpen døgnet rundt for alle, spesielt flyktninger og 

rusmisbrukere, fint tiltak, kan være vanskelig å gjennomføre, men veldig bra! 

D1: En god måte å integrere på er idrett. Vi inviterte det lokale asylmottaket på idrettsdag hos oss på 

min videregåendeskole. Det endte med at de inviterte oss til å komme til dem for å knytte bånd. 

O12: Dere er delegater fra menighetene deres. Det er viktig at dere tar med noe tilbake til 

menighetsrådet i deres menighet. Hva tenker dere om dette? Hva ønsker dere å gjøre? Om dere går 

sammen, og gir menighetsrådet en utfordring som de kan jobbe med, må det skje noe. 

D43: Jeg jobber på bo-senter, erfaring er viktig. Det er interessant å jobbe med folk fra forskjellige 

kulturer, man lærer også mye av dette.  

O8: Jeg går på KVT og vi har ett lokallag som heter KRIK. Jeg er lokallagsleder og vi har jobbet siden 

januar med å få med flyktninger på vårt Lokallag. Mange liker å være aktive, de er som alle andre 

ungdommer. Vi har også andakt hos oss, og det er spennende når det kommer noen fra andre 

trossamfunn.  

D22: I Verdal har vi laget ett Ungdomshus hvor både flyktninger og Nordmenn kan møtes. Dette er 

ett godt tiltak. 

kl.11.00 PLENUM  
Presentasjon av plenumssak: Leder i Ungdomsrådet, Silje H. Smørvik presenterte saksfremlegget 

«Styrking av arbeidet mot seksuelle overgrep», samt Ungdomsrådets forslag til vedtak. 

kl.14.00 ÅPEN TALERSTOL 

D8: Vi har tidligere på Ungdomsting snakket mye om tiltak rundt vern av skaperverket og miljøet. Jeg 

har ikke hørt noe om dette siden da; Hvordan er kirkens arbeid med klima og miljø i menighetene? 

O4: Kildesorteringen i vår menighet (Hoeggen) fungerer ikke så bra. Matsvinn har blitt bedre; 

overskudd leveres til studenter eller andre som trenger. 

O12: Kirkemøte har laget mange uttalelser om miljø/klima. Dere kan bidra til at deres menighet blir 

Grønn menighet.  

VI har en høy oppmerksomhet mot overgrep i kirken. Nøl ikke med å ta kontakt hvis det er behov. 

Menigheten skal være et trygt sted for barn og unge 
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D28: Jeg sorterer søpla hjemme. 

D47: Kirkekonserter hvor kulturer blandes høres artig ut. Er det noen som har erfaringer å dele? 

O4: Jeg arbeider med en ungdomsgudstjeneste for hele Trondheim (med bl.a. electronica-musikk). 

VI har lyst til å blande kulturer; tenker at det er viktig å oppsøke ung fra andre kulturer der hvor de 

er. Vi har kommet frem til at personlig kontakt med ungdom er det lureste. 

O12: I morgen skal jeg til Ilen kirke, Ungdomskatedral i Trondheim; dette utvikles nå (parallell til 

barnas katedral). Er det behov for en ungd.katedral? Hvilket tilbud bør det være der? En kirke for 

hele byen /(bispedømmet) 

rD28: Fin ide med ungd.katedral: Jeg ønsker med filmkvelder, sosialt samvær, spill … 

rD22: Godt forslag med ungdomskatedral: jeg foreslår skuespillgruppe 

rD47: Fin ide med ungdomskatedral: her må det være innhold som engasjerer ungdom, slik 

at de kan møtes og utvikle troen sin 

rD29: Ungdomskatedral; Jeg elsker ideen. Ungdommer må være med å utforme liturgien, 

innholdet i katedralen; Ungdommene må få være med. 

rD21: «Generasjonskatedraler» er bra. Vi har også en «studentkatedral», domkirken. 

Annenhver søndag er det studentgudstjenester. Bra at vi samles på tvers av menigheter. 

Men vi må treffes på tvers av generasjoner, det er også viktig. 

rO4: Tensing er korarbeid. Ungd.katedral med kor-tilbud/ temakvelder  

rO12: Takk for respons. Ja, vi må huske å møtes på tvers av generasjoner. Barnas katedral 

besøkes oftest av barn/fam. som ikke har tilhørighet til en bestemt menighet. Slik blir det 

trolig med ungdomskatedral også. Jeg håper at Ungdomsrådet kan følge/støtte arbeidet 

med utviklingen av ungdomskatedral, sammen med Ilen menighet, Kirkelig fellesråd i 

Trondheim og Bispedømmerådet. 

D28: kirken er et sted hvor jeg kan slappe av og sortere tankene mine. Hva betyr kirken for deg? 

rD47: For meg er kirken et sted hvor jeg kan være meg selv, uten å bli dømt av andre. Et 

fredelig og trygt sted. Her hører jeg til 

rD9: For meg er kirken et hjem, slippe løs tanker, gi det tunge jeg bærer på/legge det fra 

meg. 

rD29: For meg er kirken mangfold, en plass jeg kan slappe av, slite meg ut, engasjement, 

kjærlighet, møte mye mennesker. Kirken skal være en plass for alle. 

rD22: Kirken for meg er et fellesskap hvor vi deler tro, diskutere tema og hvor jeg kan 

komme med alle følelser. 

rD43: Kirken er et hjem. Når jeg er sliten, går jeg i kirken, her blir jeg oppmuntret og får nye 

krefter. Alltid noen som bryr seg. 
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D9: Jeg går på Kristen videregående skole (Val). Ikke alle er kristne. Hvordan kan vi engasjere flere 

for å bli interessert i kirken? 

rD16: ingen enkel måte å engasjere andre på. Vise at kristne aktiviteter er artige. Enten så 

liker de det eller ikke. Det går an å lære om kristendommen på en artig og spennende måte 

gjennom sosiale settinger og på spillkvelder f.eks. 

rD47: På mitt hjemsted er det få ungdommer. Jeg ønsker at vi som er ungdomsleder må få 

være med flere aktiviteter i kirka, f.eks. delta i gudstjenestene; vi blir spurt alt for lite. Det er 

alt for få aktiviteter å være med på, som er for oss ungdommer. 

rO4: Jeg kommer fra en ikke-troende familie. Jeg konfirmerte meg i kirka fordi «alle andre 

gjorde det». Jeg begynte å engasjere meg i kirken fordi jeg møtte kule ungdomsledere på 

konfirmasjonsleiren min, og fikk være med i et kor etterpå. Jeg fikk lov til å bli med på 

forskjellige ting, fikk ansvar. Jeg ble spurt! Jeg ble troende av å få være med å diskutere med 

andre ungdommer om kristendommen. 

rO12: flotte og viktige spørsmål. Det handler mye om å bli utfordret og få oppgaver. En prest 

jeg kjenner ble prest fordi han syntes det var så kjedelig i kirken. Kanskje bør UT17 sende en 

utfordring til menighetene om å bruke ungdom mer? Ta gjerne kontakt med prest i din 

menighet, og si at du gjerne ønsker å delta. 

rD17: I min menighet har vi påskekor. Det er også mye sang og god trosopplæring. Det er 

tiltak som fungerer godt og anbefales. 

O8: Jeg har tenkt litt: Evolusjonsmessig er kvinner mer tålmodig enn menn – og jeg tror det er derfor 

jeg ser flere kvinner enn menn på gudstjenesten. Hvordan kan vi tilrettelegge gudstjenesten mer for 

menn? 

rO12: jeg har også undret meg over at flertallet et kvinner; trenger menn en annen type 

forkynnelse/utfordringer? Kvinner og menn gjør ulike ting: I Stod er det enorme kakebord, 

laget av kvinnene. En lørdag reparerte mennene prestens garasje. Menn har få naturlige 

oppgaver i menigheten; Hvordan skal vi tenke om dette? 

rD22: Dette var et vanskelig spørsmål; Jeg vet ikke helt hvordan guttene skal kunne følge 

med mer. 

rD16: Det handler om å skape spenning og nysgjerrighet, utfordre. I en av våre 

ungdomsgudstjenestene våre har presten hatt «talkshow» der han intervjuet en gutt, og det 

tror jeg hjalp for å følge med. 

rD43: Jeg er usikker på om vi kan gjøre det mer relevant, men jeg tror det å gi menn 

oppgaver de ønsker å gjøre i gudstjenesten. De mennene jeg kjenner er veldig opptatt av å 

hjelpe til. 

rD38: Jeg tenker at den beste måten til å engasjere seg er å stille til menighetsrådet. Dette 

vet jeg at menighetene ønsker! Da får dere være med å bestemme også. Det er veldig 

spennende, så det oppfordrer jeg til å stille til hvis du blir spurt, eller meld din interesse 
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rO1: Kristelig mannskor er mitt forslag. 

O8: Mange gode forslag på hvordan menn kan engasjere seg i kirken, men mitt spørsmål gikk nok 

mer ut på hvordan gudstjenesten kan tilpasses slik at menn ønsker å komme dit. Spesifikt til 

gudstjenestene. Tenker også en del på de mennene som ikke «kan» få en oppgave. 

D47: Da jeg var konf. måtte vi delta i minst x antall gtj. Vi måtte bare møte opp, uten å ha noen 

oppgaver. Dette var ganske kjedelig. Jeg tenker at vi kan bli flinkere til å gi konfirmantene oppgaver i 

gudstjenesten og la dem være med på planleggingen.  

rD17: I Steinkjer har vi mange ulike konfirmant-grupper; Jeg var kor-konfirmant. Da hadde vi 

en del oppgaver i gudstjenestene. Jeg synes dette er en bra måte å gjøre det på.  

rD52: Konfirmantene hos oss (Strinda/Berg) får tilbud om å delta på samlinger for 

ungdomslederne. Mange oppdager at det er gøy i kirken gjennom dette. 

rD33: Konfirmantene i Hoeggen er med å lage gudstjenester, med 

dans/drama/preken/forbønn. Det virket som de hadde det veldig gøy. 

 

KL. 16.30: GRILL EN BISKOP:  
O8: Flere steder i Bibelen står det «Gå bort å selg alt du eier og gi det til de fattige, så skal du følge 

meg» mener du vi skal følge dette? Hva mente Jesus? 

Svar: Dette er et vanskelig ord i Bibelen. Det er jo flere ord som er enda vanskeligere i 

Bibelen (du skal elske dine fiender). Det er et utrykk for Guds hjerte, det er Gud som klarer 

dette. Vi har våre begrensninger, som kommer fram når vi leser dette. Vi skal likevel prøve, 

selv om det er et umulig prosjekt. Og, hva vil det si å følge ham? Dette er ikke enkelt å få til i 

praksis heller, men det ligger innenfor det absolutte som Gud selv representerer, og viser 

forskjellen på oss. Likevel får vi livet gratis. (…) Det gir oss håp at Gud kan gjøre alt dette. 

Det er ett utrykk for gudsriket og hva det er. Men så stråler Kristus ut av dette, hvor mye 

betyr det ikke at vi hører om en gud som elsker sine fiender? 

D10: Samfunnet blir mer og mer sekularisert, og teologien blir mer og mer liberal. Er dette 

positivt, eller ender det med at mye i kirka blir vasket bort? 

Svar: Vi tilhører en kirke som har vært veldig opptatt av det livet som vi lever, og hvordan vi 

skal finne en teologi som svarer til akkurat dette. Vi har skiftet teologisk posisjon ut ifra 

omverden – men det som står fast er Jesus Kristus som sant menneske og sann Gud, død og 

oppstanden. Mye av det andre må vi nok tenke nytt om, kirken må alltid reformeres, alltid 

være på leting etter sannheten ut i fra livet vi lever. 

D28: Tror du på gud? 

Svar: Ja, og Gud tror nok enda mere på meg enn jeg tror på han. Ingen av oss har sett han, 

men vi er så opptatt av han at tilbringer ei hel helg her på Valberg. Det er fordi Gud har satt 

igjen spor i oss. Vi leter etter han som vi kan sove i fanget hos.  
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D17: Er det greit for en prest å si at homofili er galt og at abort er galt på en 

konfirmasjonsundervisning? 

Svar: Jeg synes ikke det er greit at en prest gjør dette. Om man skal gjøre det, må du gjøre 

det på en veldig varsom og klok måte. Vi har et vedtak i Kirkemøte som sier at det er lov å ha 

to syn på homofili, og da må dette komme fram i trygge samtalerom, ikke på prekestolen. 

Det samme gjelder abort, det skal ikke tas opp på den måten eller på det stedet. Det må 

omtales med stor ydmykhet og det vil alltid berøre menneskers liv.   

D9: Verden har blitt så liten pga. globalisering og flyktninger, hva synes du om det? 

Hva synes du om voldtekt og seksuell trakassering? 

Svar: I menneskets historie har det bestandig vært folkevandringer. Det som er forskjellen er 

at det er første gang vi opplever dette i Norge og i Nord-Europa. Vi må ha en tenkning på 

hvordan vi skal ta imot disse som kommer til oss. Voldtekt og seksuell trakassering er 

uakseptabelt. Det er nulltoleranse for dette. Jeg er også sterk motstander av 

grenseoverskridende atferd. Det samme gjelder seksualisert språkbruk. Det er ikke 

akseptabelt 

O4: Har du noen gang vært på det punktet i livet hvor du tviler virkelig?  

Kan du ta en selfie med oss? 

Svar: Tviler litt hele tiden, er hele tiden på leting etter Jesus. Han lar seg aldri fange av meg. 

Han har skapt oss fri slik at vi både kan svare ja og nei til han. Jeg har to barn, 40 og 36 år. 

Jeg ringer dem et par ganger i uka, for å ha litt kontroll på den på en måte. Vi har med en 

Gud å gjøre som ikke vil ha kontroll på oss. Det jeg holder fast på er at det er mye 

vanskeligere å argumentere Gud UT av livet enn INN i livet – jeg kan aldri komme dit at jeg 

kan ta inn et ateistisk syn. Tvilen gjør at jeg har forandret meg og hvordan jeg ser på ting. 

Stiller nye spørsmål. Jeg er alltid på leting etter gud, og det er nok tvilen som driver meg litt! 

Jeg blir gjerne med på en selfie! 

D16: Det sies at gud har skapt alle mennesker, men vi vet jo det at det ikke bare har vært skapt 

snille mennesker. Hvorfor skaper gud «slemme» mennesker som Hitler for eksempel? 

Svar: Det ondes problem, hvorfor finnes det ondskap? Det er noe som er i oss alle. Vi vet det 

jo egentlig ikke, et av de store mysteriene. Vi kan jo også snu spørsmålet; hvorfor finnes det 

kjærlighet i verden? Gud sitter ikke høyt i sin himmel og ser på at ondskapen rammer oss – 

han kom hit selv som et lite barn i Jesus. Det finnes et punkt i livet der vi er mutters alene 

som mennesker, når du går fra å være levende til å være døde. Dette er en fortvilelse. 

Heldigvis går vi ikke å tenke på det hele tiden. 

D47: Det er flyktningkrise nå; Hva er ditt synspunkt på dette? Hva kan kirka gjøre her? Og hva har 

vi gjort?  

Svar: Kirka har nok ikke gjort nok, men vi har det som en videre utfordring. Det står i Bibelen 

at vi skal gi husrom for flyktninger. Det er søskenskapet som står fremst, ikke forskjellene. Vi 

er søsken. Det er ikke etnisiteten som står mellom oss. 
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O3: Er det vemodig at dette er ditt siste ungdomsting?  

Svar: Jo det blir rart. Jeg har vært her 9 år på rad, og det betyr mye for meg! Når jeg kom på 

ungdomstinget for 5 år siden, da jeg hadde mistet hørselen, tok Ungdomstinget imot meg på 

en fantastisk måte. Felleskapet betyr mye for meg. Det går nok ikke opp for meg at jeg 

slutter før avskjedsgudstjenesten. 

 

Er du vokst opp i den kristne tro?  

Svar: Ja, jeg er vokst opp i en kristen familie, men jeg tok ikke ett standpunkt før i 

konfirmasjonstiden. 

Hva mener du om livet etter døden?  

Svar: Jeg tror på ett liv etter døden. Jeg har ett veldig barnslig syn på dette. Når jeg dør, er 

det som om jeg legger meg, inntil jeg hører en stemme som roper på meg «nå må du stå 

opp». Og dette er en stemme jeg kjenner igjen, den samme stemmen som jeg fikk høre da 

jeg var hos Kristus før jeg ble lagt i morslivet. Jeg tror/håper det er slik.  

D4: Hva mener du om folk som identifiserer seg som kjønnsnøytral?  

Svar: Ang. dette er jeg veldig ydmyk. Vi har fått mye ny kunnskap som vi må forholde oss til. 

Vi få mye ny kunnskap igjennom vitenskapen.  Det er spennende hvordan Gud avslører litt 

og litt av det naturvitenskapelig for oss, også er det menneskets kunnskap og intelligens som 

gjør det. Vi er guds medskapere. Han har plantet vitenskapen og kunnskapen i oss.  

 

Hva er din største frykt?  

Svar: Personlig har jeg størst frykt for å bli ett kaldt og kynisk menneske. Jeg er redd for å 

ende opp med ett steinhjerte. Det står også om dette i Bibelen. Jeg er ikke redd for Gud. Han 

tar hånd i meg. Han har ett bankende hjerte i alle.  

D47: Djevelen var jo en engel, hva sier det om verden og samfunnet generelt?  

Svar: Ondskapen er tilstede i verden også som en personlig kraft. Dette må vi innse. Mange 

har blitt så oppslukt av ondskapen at det har blitt en del av personligheten. Vi er ganske 

beskyttet i vårt land, ondskap og elendighet merkes mye mer i andre land. 

O8: Tror du gud planla syndefallet?  

Svar: Det tror jeg ikke, men jeg tror at på mystisk vis så slo han korsets tegn over jorda. Han 

sendte ned guds sønn. Vi tror på Faderen Sønnen og Den hellige ånd. Jeg tror Jesus var med 

som skapemester da jorden ble skapt. Korset ble tegnet inn i jorden. Gud måtte forholde seg 

til ondskapen. 

Tror du vi på tvers av religioner tilber den samme guden, og ber til den samme guden? 

Svar: Vi tenker at gud har lagt igjen spor etter seg. Han har gitt ett bilde av seg i alle 

mennesker, og vi ser forskjellige bilder av Gud. Jeg tror på den Gud jeg ser i Jesu Kristi ansikt. 

Hvor gud er ellers i verden skal vi på en måte ikke blande oss opp i heller. Vi kan ikke ha 

kontroll på at Gud er barmhjertig med folk som ikke har møtt Jesus Kristus. Men vi skal være 

glad for at vi har gjort det.  
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D9: I bibelen sier gud at Incest ikke er lov, men i 1. mosebok skaper han Adam og Eva og de fikk 

unger. Ungene deres fikk igjen unger. Blir ikke det Incest? 

Svar: Om vi vikler oss inn i en fundamentalistisk og biblisistisk lesemåte, og holder denne for 

sant i vitenskapelige spørsmål, da kommer vi opp i slike problemer. Dette er nok en fortelling 

som er skrevet av mennesker og deres verdensforståelse på den tiden. Vi har fått mye 

kunnskap om dette gjennom naturvitenskapen. Mye av det som står i det gamle testamentet 

er skrevet til ett nomadefolk. GT handler for eksempel om hvordan de skulle beskytte seg og 

hvordan de skulle ta vare på seg. Det blir helt feil å overføre dette til oss. Vi må lete etter 

Kristus i det gamle testamentet når vi leser den.  

D2: Hva er det beste du har opplevd som Biskop?  

Svar: Det er slike sammenhenger som dette. Jeg elsker slike «grillinger». Det har gitt meg 

mye, for da har jeg kommet nær vitale spørsmål ungdommer lurer på. Visitas er også noe jeg 

setter pris på. 

Og hvilke erfaringer sitter du igjen med etter du går av med pensjon?  

Svar: Det finnes mye levende tro i bispedømmet vårt. Mange søker etter jesu/guds spor i 

verden. Det hellig er gjømt i det alminnelige! I det alminnelige liver, har gud lagt igjen det 

hellige. Det ligger i oss alle og enhver.  

D47: Finnes det synder som aldri kan tilgis?  

Svar: Dette er vanskelig. Heldigvis er det Gud som har det siste ordet. Det er han som skal 

tilgi. Ble for eksempel Hitler frelst? Det hadde jo vært utrolig provoserende. Heldigvis er det 

Gud som dømmer og ikke vi som mennesker. Hadde jeg skulle bestemt om jeg skulle komme 

til himmelen eller ikke, hadde jeg nok ikke sluppet meg inn selv, heldigvis er Gud mye 

rausere enn meg. Gud er så raus og hans kjærlighet er så dyp at vi ikke kan fatte det. 

___________________________________________________________________________ 

 

KL. 18:37 PLENUMSDEBATT 

Møteleder åpner for plenumsdebatt om forslaget til vedtak i saken «Styrking av arbeidet mot 

seksuelle overgrep»: 

D08: Jeg foreslår at temaet om seksuelle overgrep skal være en del av konfirmantundervisningen.   

O04: Vil at teksten endres slik at det arbeides for å kreve at alle som jobber innen kirken skal levere 

politiattest 

O13: Hvem sendes dokumentet til? 

rD46: Dette dokumentet sendes til bispedømmerådet og alle menighetsråd, i tillegg kan det 

sendes til evt. andre som ønsker det tilsendt eller andre vi ønsker å sende det til. 

D22: Ønsker at temaet seksuelle overgrep skal tas opp allerede fra barneskolen, og ikke så sent som 

ungdomsskolen 
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D43: Et forslag om taushetsplikt; at ikke man skal prate om alt til alle om hva konfirmanter sier i 

form av historier, opplevelser og meninger 

D47: Første setning etter underoverskrift Åpenhet og kunnskap vil det endres fra «viktig» til «veldig 

viktig» 

O04: I avsnittet «Kunnskap» punkt 1: Vil det si at prester skal ha opplæring eller at prester skal lære 

opp i boka? 

rD46: Boken har et opplegg rundt samtale. Ja, det er presten som skal få opplæring, 

fellesansatte skal også få tilbud som samtaleopplegg om boken. 

Oppfordring til komitéen. Ivareta barn som har opplevd slike hendelser. Hvordan ivaretar vi 

disse barna? 

D29: Vi som menighet har et ansvar om å gi opplæring og kunnskap til barn. Denne tematikken 

burde være med i saksdokumentet. 

D47: Vi ønsker at det etiske aspektet skal diskuteres under konfirmasjonsundervisningen 

Kl.19.30 KAFÉSAMLING 
Ungdomsrådet utfordret alle deltakere på UT2017 til å utforske Samtaler om tro i sosiale media. 

Som en forberedelse til dette forsøket, ble det under kafé-samlingene gjennomført et gruppearbeid. 

Deltakerne på UT2017 ble utfordret til å delta i samtaler om tro, i et selvvalgt sosialt medium, i to 

uker etter arrangementet. Det lages en rapport fra alle samtalene, som oversendes Utvalg for 

ungdomsspørsmål (UFUNG, Kirkerådet). Rapporten blir del av UFUNGs arbeid med UKM-saken 

Dialog og sosiale medier (UKM 06/16). 

__________________________________________________________________________________ 

Søndag 2. april: 

KL.09.30: PLENUM 
1) Leder i Ungdomsrådet, Silje Håve Smørvik, leste opp Årsrapporten for Ungdomsrådet i Nidaros 

2016 – 2017. 

2) Informasjon om hva det innebærer å være medlem av Ungdomsrådet. 

KL.13.00 PLENUM 
1) Plenumsbehandling av saken «Styrking av arbeidet mot seksuelle overgrep» 

Møteleder går gjennom forslagene til endringer i vedtaksdokumentet, og legger frem komiteens 

argumentasjon for/mot de forskjellige forslagene.  

2) Det åpnes for at forslagsstillerne kan opprettholde endringsforslag som komiteen ikke har tatt inn 

i teksten. Ingen ber om ordet. 

O04: Forslår å sette inn «Personvern» som underoverskrift for siste avsnittet i teksten. 

- Ingen i salen melder interesse for å komme med endringer 
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3) Forslag til vedtak tas opp til votering. 

VEDTAK: Ungdomstinget i Nidaros 2017 vedtar enstemmig foreliggende tekst som uttalelse 

(se vedlegg 1), og ber Ungdomsrådet arbeide for at Bispedømmerådet følger opp saken. 

 

 

4) Valg til Ungdomsrådet 

Møteleder ber delegatene om å vise delegatnummeret sitt dersom de ønsker å stille til valg. Det skal 

velges 3 faste for to år og tre vara for ett år.  

 

- Det melder seg sju kandidater til valget: D7, D10, D15, D28, D29, D47, D50. 

- Kandidatene får inntil to minutter til å presentere seg selv. 

- Møteleder gjennomgår reglement for stemmegivning 

- Delegatene avgir stemme 

- Tellekorpset trekker seg tilbake for å telle opp stemmene. 

5) OPEN TALERSTOL:  

D47: Jeg har hatt det veldig koselig i helga. Jeg kom alene, men har blitt kjent med mange.  

D28: Takk for det gode oppholdet og samholdet.  

D47: Jeg synes det er for lite aktivitet for ungdom i kirka. Jeg ønsker flere aktiviteter i kirka for 

ungdom.  

rD11: Det finns mange ting å gjøre, man må bare ta initiativ og snakke med de i 

menighetsrådet. For eksempel, å delta på gudstjenester, stå på kjøkkenet osv  

D29: Jeg vil minner dere på å snakke med Ungdomsrådet dersom dere har noe dere vil endre på/ 

dele osv. Jeg anbefaler alle å delta på elektromesse i Lademoen kirke 30. april. Oppfordrer også til å 

snakke med ansatte i menigheten sin som brenner for ungdom.  

D32: Forteller om konfirmantklubb/ungdomsklubb i Kolstad menighet. Også klubb for 

ungdomsledere i menigheten.  

D50: Jeg er veldig fornøyd med Ungdomstinget 2017; samholdet og så synes jeg det har vært 

lærerikt.  

D8: Jeg vil takke for et fint UT. Oppfordring til Ungdomsrådet: Snakk med menigheter, snakk med 

alle i Nidaros for å få fram at UT finnes!  

rD29: I forkant av årets Ungdomsting ringte Ungdomsrådet til ganske mange menigheter i 

nidaros, for å minne om UT.  

rD11: Jeg vil oppfordre alle til å snakke om UT til andre unge i menigheten.  
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D21: Jeg vil takker for en inspirerende helg; Glad for at det finns så mye engasjement. Oppfordrer til 

å skape mindre «samtale/bibelgrupper». Jeg vil invitere dere til temakveld på onsdag, som 

studenforbudet arrangerer.  

D29: Utfordrer alle til å ta med seg erfaring fra UT og å invitere dere selv til et menighetsmøte.  Ta 

en prat med menighetsrådet for å formidle det vi unge står for.  

 

6) VALGRESULTAT 

Følgende delegater er lagt inn i Ungdomsrådet for en periode på to år (2017-2019): 

Christiane Devika DeSoysa (Byåsen) 

Hanna Askjemshalten (Rissa) 

Kevin Hoel Tårnes (Byåsen) 

 

Følgende delegater er lagt inn som varamedlemmer i Ungdomsrådet for en periode på et år (2017-

2018): 

1. vara: Sofie Hopshaug Bakke (Kolvereid)  

2. vara: Ylva Støre Myhre (Stiklestad)  

3. vara: Karina Johnsen (Frosta)  

 

KL.15.20 AVSLUTNING 

Leder i Ungdomsrådet, Silje Håve Smørvik, takket alle delegater og observatører for små og store 

bidrag gjennom hele arrangementet, og erklærte Ungdomstinget i Nidaros 2017 for avsluttet. 

 

  

 

Godkjenning av protokollen 
 

Vi har lest protokollen for Ungdomstinget i Nidaros 2017.  
Protokollen gjengir innholdet i arrangementet på en korrekt måte. 

 
Hanna Askjemshalten 

2. mai 2017 
 

Sofie Hopshaug Bakke 
26. april 2017 

Kevin Hoel Tårnes 
25. april 2017 

Silje Håve Smørvik 
24. april 2017 

 
  

 
 

  
 

 



Ungdomstinget i Nidaros 2017 
Denne teksten ble enstemmig vedtatt av Ungdomstinget i Nidaros 2. april 2017: 

 

Styrking av arbeidet mot seksuelle overgrep 

Ungdomstinget i Nidaros 2017 (UT17) følger med dette vedtaket opp engasjementet til Ungdom-
mens kirkemøte 2016, og saken UKM 05/16. Denne UKM-saken drøfter «Strategiplan for likestilling 
mellom kjønn i Den norske kirke 2015-2023». Denne strategiplanen fokuserer blant annet på videre-
utvikling av arbeidet mot seksuelle overgrep. UT17 mener at dette arbeidet er svært viktig, og vil 
med dette dokumentet bidra til økt engasjement. 

KUNNSKAP 
Ungdomstinget i Nidaros 2017 løfter med dette frem betydningen av gode kunnskaper om 
seksualitet. Barn og unge som har god kjennskap til seksualitet, stiller langt sterkere hvis de blir 
utsatt for forsøk på overgrep. UT17 vil derfor at følgende punkter prioriteres: 

- Alle prester i Nidaros skal kunne dokumentere deltakelse i samtaleopplegg knyttet til boken 
«Trygge rom», eller tilsvarende. 

- Fellesråd bør be sine ansatte som arbeider med barn og unge om å dokumentere deltakelse 
i samtaleopplegg knyttet til boken «Trygge rom», eller tilsvarende. 

- Temaet Seksualitet og Seksuelle overgrep skal være del av konfirmantundervisningen, med 
hovedfokus på grensesetting og etiske spørsmål 

- Ungdomsledere og andre frivillige bør gis tilbud om samtaleopplegg knyttet til boken 
«Trygge rom», eller tilsvarende.  

SYNLIGGJØRING OG ÅPENHETSKULTUR 
Ungdomstinget i Nidaros 2017 mener det er svært viktig at temaet seksuelle overgrep blir mer synlig 
i det offentlige rom og i menighetenes samlinger. Når temaet blir mer synlig, når det snakkes mer om 
det, senkes terskelen for å ta opp temaet når det er behov for det. Mer synlighet bidrar også 
preventivt, fordi potensielle overgripere blir minnet om hva som er uaksepteble handlinger. UT17 vil 
prioritere følgende punkter: 

- Menighetene må med basis i regional beredskapsplan, utarbeide lokal beredskapsplan til 
bruk i overgrepssaker 

- Menighetene må synliggjøre sin beredskap på sine internettsider og i andre relevante 
kommunikasjonskanaler. 

- Menighetene bør ta opp temaet i menighetssammenheng minst en gang hvert år, med 
fokus på beredskap og holdning 

- Menighetene bør bidra til å markedsføre «Messe for verdighet», som arrangeres i Nidaros 
domkirke en gang i året. 

PERSONVERN 

Ungdomstinget i Nidaros 2017 ønsker også at menigheter, fellesråd og bispedømmeråd skal fokusere 

på følgende: 

- Alle ansatte og frivillige som jobber med barn og unge skal levere politiattest. Politiattesten 

skal oppdateres hvert 1.- 3. år.  

- Menighetene bør diskutere hvordan frivillige som jobber med barn og unge skal forholde 

seg til taushetsplikten.  

  

DEN NORSKE KIRKE 

Nidaros bispedømme 
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