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UNGDOMSTINGET I NIDAROS 2018 – PROTOKOLL 
 

Ungdomstinget i Nidaros 2018 ble arrangert 16.-18. mars, på Valberg slektsgård på Frosta. 44 
ungdommer (i alderen 16-30 år) fra 25 menigheter og en organisasjon deltok. Av disse hadde 40 
delegatstatus med stemmerett. I tillegg deltok 6 observatører. 
 

DELTAKERLISTE 
D Bakklandet menighet Julian Pedersen Grøen  D Stiklestad menighet Tobias Setzer 
D Berg menighet Trygve Løfors  D Strinda menighet Emma Lykken Gaustad 

D Berg menighet Rolf Tollefsen  D Strinda menighet Mats Erik Skjetne 

D Bjugn menighet Mia Tårnesvik Melum  D Vemundvik menighet Ingrid Henriksen 
D Bjugn menighet Emma Standahl Skog  D UR - Kolvereid menighet Sofie Hopshaug Bakke 

D Fosnes menighet Bjørg Elisa Leithe Hugås  D UR - Rissa menighet Anniken G. Johnsen 

D Gravvik menighet Ingrid Elisabeth Selliseth  D UR - Stjørdal menighet Silje Håve Smørvik 
D Gravvik menighet Tonje Nygård Tennfjord  D UR – Klinga menighet Alan Akali 

D Heimdal menighet Aleksander Hoff Iversen  D UR – Rissa menighet Hanna Askjemshalten 

D Heimdal menighet Maren Anette Schei  D UR – Samisk menighet May Bente A. Jönsson 
D Hoeggen menighet Marit Austerslått  O1 Klæbu menighet Emma Chr. R. Haagenstad 

D Hoeggen menighet Silje Indergård  O1 Klæbu menighet Marianne Samdal 

D Hommelvik menighet Hanne Lundemo Bakken  O1 Samisk ungdomsutvalg Anna Jönsson 
D Hommelvik menighet Eline Bolland Langolf  O1 Nidaros bispedømmeråd Alex Ramstad Døsvik 

D Klæbu menighet Helene Dahl  O2 Biskop Herborg Finnset 

D Klæbu menighet Sara Grenstadbakk  O2 Rådgiver Odd Erik Stendahl 
D Lade menighet Sebastian E. Johansen  O2 Prest Ranveig Dahle Svanholm 

D Lade menighet Jørgen Brandhaug  O2 Teologistudent (MF) Magnhild N. Andersen 

D Lademoen menighet Odin Høiaas  O2 Teologistudent (TF) Sissel Øygarden 
D Leinstrand menighet Merete Holm Anderssen  O2 Teologistudent (TF) Kristina Bjåstad 

D Levanger menighet Kari Eline Groven     

D Malvik menighet Ingri Tøndervoldshagen     

D Malvik menighet Malin K. Haagenstad     

D Melhus menighet Janne Kristin Iversen     

D Namsos menighet Irina Myrvik     

D Namsos menighet Jeanett Lyng     

D Nidaros domkirke/Vår Frue Georg Bøni Hofstad     

D NMS U Jakop Stavset     

D NMS U Margrete Piscoya Hodne     

D Stiklestad menighet Tove Anine M. Nielsen     

 
 



 18/00135-5 

 

PROGRAM 

FREDAG 16. MARS  SØNDAG 18. MARS 
18.30 Registrering  08.00 Frokost, rydding og pakking 
19.30 Kveldsmat  09.45 Plenum 
20.30 Plenum:  

- Åpning ved leder i Ungdomsrådet. 

- Konstituering 

- Info om valg til Ungdomsrådet 

- Bli-kjent aktiviteter 

  - «Ung i kirken, Konfirmert, hva nå?» 

23.00 Korssamling    
   10.30 Avreise til kirken 
LØRDAG 17. MARS  11.00 Gudstjeneste, Logtun kirke 
08.00 Frokost   12.45 Lunch 
09.00 Plenum: Ord for dagen   Fotografering 
09.05 «Min tro under press?» 

Temaforedrag ved Ranveig Dahle 
Svanholm 

 13.30 Plenum 
- Årsrapport fra Ungdomsrådet 2017-18  
- Valg  
- Åpen talerstol 

10.15 Åpen talerstol  15.30 Avreise 
11.30 Lunch    
12.30 Presentasjon av sak til 

plenumsbehandling:  
- «Ung i kirken, Konfirmert – hva nå?» 

   

13.45 Pause    
14.00 Åpen talerstol    
15.00 Mellommåltid    
15.45 Biskopens time     
16.30 Grill en biskop    
17.30 Middag    
18.30 (Plenum reservetid)    
19.30 Tema-vandring    
21.00 Kveldsmat    
21.30 Kveldsprogram 

- Film: «Sameblod» 
- Brettspill mm 

   

23.00 Korssamling    
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REFERAT PLENUMSSAMLINGER 
 

FREDAG 16. MARS 

kl.20.30 - 21.30: PLENUM 

Leder i Ungdomsrådet, Silje Håve Smørvik, ønsket velkommen og presenterte medlemmene i Ungdomsrådet. 

Smørvik ledet den påfølgende sesjonen. 

 

1) KONSTITUERING 

a) MØTELEDERE 

Forslag til møteledere:  Alan Akali, Anniken Johnsen, Hanna Askjemshalten,  

    Silje Håve Smørvik og Sofie H. Bakke. 

VEDTAK: Forslaget til møteledere enstemmig vedtatt. 

b) REFERENTER 

Forslag til referenter:  Alan Akali, Anniken Johnsen, May Bente Anita Jönsson,  

    Silje Håve Smørvik og Sofie H. Bakke og Odd Erik Stendahl. 

VEDTAK: Forslaget til referenter enstemmig vedtatt. 

c) TELLEKORPS 

Forslag til tellekorps: Alex R. Døsvik, Anna Marlene Jönsson og Hanna Askjemshalten. 

VEDTAK: Forslaget til tellekorps enstemmig vedtatt. 

d) PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 

Forslag til protokollunderskrivere: Aleksander Iversen, Bjørg Elisa L. Hugås og Tove Anine M. Nielsen. 

VEDTAK: Forslaget til protokollunderskrivere enstemmig vedtatt. 

2) PRESENTASJONSRUNDE/BLI KJENT 

- Alle delegater og observatører presenterte seg selv fra talerstolen. 

- Leder i Ungdomsrådet informerte om målet for Ungdomstinget, årets hovedtema og om ulike programdeler 

for de kommende dagene. 

- Bli-kjent-aktiviteter 

LØRDAG 17. MARS 

KL.10.35 - ÅPEN TALERSTOL 

Silje H. Smørvik innledet med å gå gjennom reglementet for plenumssamtaler. Talerstolen ble deretter åpnet: 

D22: Har du en spesiell hendelse, som har åpnet deg for tro? Kan du fortelle om det? 

D39: I 2013 døde bestefaren min. Vi var bestevenner og vi delte alltid melkesjokoladen. Etter at han 

døde ville jeg ikke spise melkesjokolade på en lag stund. Men en dag jeg var ved gravstedet han, og 

hadde med melkesjokolade, følte jeg at han var nær meg. Etter dette har jeg hatt en sterke tro. 

D12: Jeg deltok på KRIK-explore (nyttårshelg) og en kul lærer bad for oss. Jeg fikk en god bønn (lapp) 

som passet så godt til meg. Min tro ble veldig styrket på denne leiren.  

D32: En utfordring til Ungdomsrådet: Kan det lages hettegensere med «Ung i Nidaros»-logo på, som alle kan 

få? Kjøpe?  
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D31: Kan vi synge «Deg være ære»? 

- Plenum synger Deg være ære 

D41: Spørsmål til prest Ranveig: Tekster fra Bibelen bør leses med kontekst; kan du gi et godt eksempel på en 

tekst/vers som kan vise dette?  

Ranveig D. Svanholm: Bibelen er så veldig mye forskjellig. Jeg har lest bibelen på ulike måter. Når jeg 

trenger trøst og håp, leser jeg på en måte. Gjennom studiet leser vi på en mer vitenskapelig måte. På 

en måte er det umulig at teksten kan være det den var den gangen den ble skrevet. Alle leser vi 

bibelen med våre egne briller. Det viktigste er å kjenne etter selv, hvilke reaksjoner får jeg; lettet, glad, 

sint osv. Å være bevisst på seg selv, sine egne reaksjoner; la seg utfordre av teksten på den ene og 

andre måten. Evangeliene skal være en tekst som forteller oss hvem Jesus er. 

D06: Jeg har et spørsmål jeg vil spare til «Grill en biskop» 

D31: Hvis Gud tilgir alle, hvorfor finnes det et helvete? 

D22: Viser til TV-serien Lusifer: Helvetet er mennesket som straffer seg selv, for handlinger de har 

gjort, som de føler er gale. 

D20: Jeg vil støtte forslag om hettegensere med logo. Hva med en liten egenandel for de som ønsker en slik 

genser? 

D31: Å tørre å vise at en er kristen; Jeg tror det er en god ide å ha genser/t-skjorte med logo. Ok med 

egenandel 

D39: Syns det er en god idé med hettegensere eller t-skjorter slik at man viser at man har vært med på 

et verv eller vært med på noe stort. Logoen «Ung i Nidaros» sier egentlig ganske mye: både ung og 

kirketilknytning. Jeg ønsker at vi kan få penger til å lage t-skjorter / hettegensere.   

D27: Bibelen sier at alle som tror på Gud blir tilgitt; dvs: Forutsetningen for tilgivelse er troen. 

D37: Er det slik at jeg må tilgi meg selv, før andre kan tilgi meg? 

D02: Helvetet er Gud sin skammekrok. Alle må til helvete en tur først, og reflektere over egne synder, før en 

blir tilgitt og får komme til himmelen 

O10: Hvis tilgivelse fra andre forutsetter at en tilgir selg selv først, har vi et dilemma: Hva med dem som tenker 

at de ikke har gjort noe galt? 

D37: De som ikke klarer å se at de gjør noe galt, trenger kanskje hjelp av andre mennesker til å se seg 

selv? 

O9: Det er ikke så mange som snakker om Helvete lengre, vi vet jo ikke hva som skjer etter døden. En måte å 

se helvete på, er å definere dette som det å stå utenfor himmelen. 

D37: Hva er det som gjør et menneske til et dårlig menneske, slik at det må stå utenfor himmelen? 

D29: Tilgivelse handler om nåde = å få noe gratis. Alle mennesker har synden i seg, alle. Synden har ingen plass 

i himmelen. Hvis du tror på Jesus, ser Gud deg gjennom Jesus, og da ser Gud et skyldfritt menneske. 
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D31: Tidligere ble helvete brukt som en trussel. Er det det i dag også? 

D12: Er det riktig å ofre ett menneske, for å redde fellesskapet? 

D41: Som kristen mener jeg at vi skal ta vare på alle, og at vi ikke kan ofre et enkeltmenneske for 

fellesskapet. Dette ser jeg på som et av de viktigste aspektene ved det å være en kristen. 

D16: Om skapelsen: Tidligere klarte jeg ikke å tro på at Gud skulle kunne skape universet. Nå tenker jeg at Gud 

er det som alltid har vært, og som er uendelig. Hva tenker dere om uendeligheten? 

D37: Uendelig er ganske ubegripelig, hvordan kan noe aldri ta slutt? 

D18: Vitenskapen sier at vi ikke kan vite noe om uendeligheten. I filosofien er uendeligheten knyttet til 

et perspektiv som går ut over livet til ett menneske; Alle lever i sin egen uendelighet.   

 

KL.12.30 – PLENUM: «UNG I KIRKEN, KONFIRMERT, HVA NÅ?» 

1) INTRODUKSJON: May B. A. Jönsson og Silje H. Smørvik introduserte saken og presenterte saksdokumentet: 

Ungdomsting, Ungdomsråd, menigheter og organisasjoner: Hva bør vi prioritere i tiden fremover, for å bedre 

arbeide for ungdom/Unge voksne i kirken/menighet? 

2) GRUPPESAMTALER: 30 minutter 

3) PLENUM: Oppsummering av gruppesamtaler: 

D31: Menighetene har egentlig ganske mange tilbud, men ungdom kommer ikke. Vi tror at det trenges en 

markedsfører i menighetene, slik at arrangementene blir mer kjent. Ungdom spør ikke selv, vi må gå til 

ungdom, vise at kirken er et lavterskeltilbud 

D37: Kirken må bruke mer ressurser på markedsføring. Mange tror at i kirken må du møte med pene klær osv; 

men kirken er et lavterskeltilbud, du kan komme som du er 

D22: Mange små menigheter har større andel eldre enn yngre, særlig blant de aktive. Det kan være vanskelig 

for unge å få et godt tilbud i slike menigheter. I Hommelvik/Malvik er det felles trosopplærer, som er bare 40% 

i Hommelvik; Det resulterer i at den ansatte ikke kan være så mye til stede.  

Vi ønsker oss en regional samling/leir/kurs, f.eks. ungdomslederkurs, målgruppen blir større enn bare den 

enkelte menighet. 

D37: Det er viktig å møte andre kristne, ikke bare fra din egen menighet. Jeg ønsker meg en samling til i året, i 

tillegg til Ungdomstinget. Vi må arbeid for å lage mange flere tilbud til ungdom i menighetene; kanskje må vi 

starte før konfirmantåret. 

Leder i UR, Silje H. Smørvik: Om regionalt tilbud: Ungdomsrådet arbeider med et forslag om å etablere 

«Ungdomskatedral» i Ilen kirke; for og med ungdom.  

D30: NMS U lager fellesskap på tvers av menighetene. Vi arrangerer leirer, og turer til kristne festivaler. 

KL.14.00 – PLENUM: ÅPEN TALERSTOL 

D9: For nyankomne: Jeg heter Aleksander. 
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D37: Jeg vil takke for meg, jeg drar hjem om en stund pga helsen; jeg har hatt det veldig bra på UT 2018 

D6: God bedring, du blir savnet. Ta bedre vare på deg selv! 

D11: Hva mener dere om ananas på pizza? 

D6: Ananas hører ikke hjem på pizza. Ananas er ekkelt når den er varm. 

D9: Ananas skal ikke på pizza, men kan stå ved siden av for de som ønsker. 

D37: Denne debatten er vi ferdige med, vi blir aldri enig. MEN, spørsmålet er om det skal være ananas 

på taco? 

D11: Tacoregler: alt du liker skal være med. 

D37: Hvorfor gjelder ikke det for pizza? 

D20: I min menighet har vi «konfirmantreunion», det er veldig populært; Ungdomsklubben er godt besøkt av 

8-9-trinn. Lederkurset er også ganske populært. 18-30 åringene har vi ikke så mye spesielt tilbud for, men det 

er babysang og familiekor. 

D34: Hvilke tiltak har dere for å få med konfirmanter som ledere? 

D42: I Rissa får vi med konfirmanter ved å vise frem ungdomslederne for konfirmantene; La ungdoms-

lederne være med på ALT konfirmantene er med på: konfirmasjonsdagen, Bibelvandring, leirer.  

D06: I Fosnes tar kateketen fram MILK i slutten av konfirmanttiden, og man fikk velge om man ville 

være med allerede da.  

D20: Kan noen forklare hva MILK er?  

D6: MILK er MIniLederKurs der fjorårskonfirmantene blir kurset i det å være leder; Kurset inneholder 

også praksis i egen menighet, gjerne på leir og i trosopplæringen. 

D39: Det er mange menigheter som har ungdomslederkurs. MILK er ett type kurs, som KFUK-KFUM har 

laget. I KFUK-KFUM kan dette etterfølges av flere andre kurs (f.eks. LIV=Leder i vekst). 

D12: Jeg har ikke gått noe lederkurs, men jeg har vært med å gjort oppgaver i menigheten likevel, og lært 

gjennom dette. Er det forskjell på det en lærer i lederkursene og det en lærer gjennom praksis? 

D6: Jeg tror ikke forskjellen er så stor. Vi gjør det samme etter kurset som du gjør når, men vi har noen 

samlinger for alle MILK’ere, slik at vi får kanskje noe ekstra sosialt.  

D34: Har heller ikke gått noe kurs, jeg startet som leder som 19-åring, og har lært gjennom praksis. 

D41: Ens eget engasjement har mest å si. Å ønske å være leder er det viktigste. 

D39: Det er flott å høre at vi har ledere, selv om de ikke har fått tilbud om å delta i kurs. Jeg er enig: 

Det handler mest om engasjement. Men i kursene lærer deltakerne om mange tema som en ellers 

kanskje ikke lærer så mye om: Teologi, osv. De sosiale samlingene til ledergruppen i menigheten er 

kjempeviktig. Ledere som ikke har gått på kurs, kan gjerne også delta i slike sosiale tiltak 

D34: MILK var ikke noe for meg som 15-åring, jeg fikk tilbudet, men valgte å ikke delta. Men, jeg kunne 

gjerne tenkt meg å gå et slikt kurs nå, kanskje jeg skal melde meg på når jeg kommer hjem?  

D12: Spørsmål til Ungdomsrådet: Hvilke egenskaper er bra å ha med blant medlemmene i Ungdomsrådet? 

D37: Noen i Ungdomsrådet var med på et lederkurs i Sverige for en stund siden, og der ble det snakket 

om personlighetstrekk og hvilke som passet i et styre. Vi lærte at vi trenger ALLE i et styre 
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(Ungdomsrådet); Den beste egenskapen er at du er engasjert.  

D39: Jeg er enig; vi trenger et bredt sammensatt Ungdomsråd. Men, det er viktig at medlemmene har 

mulighet til å prioritere å delta på møtene! 

D39: Ungdomsrådet arbeider med å vurdere om det kan være aktuelt å etablere en egen ungdomskatedral i 

Trondheim. Hva tenker dere at en ungdomskatedral bør inneholde? 

D37: En Ungdomskatedral må være et åpent sted, og der ungdom er med å arrangerer og der ungdom 

kanskje kan vise seg fram litt? I alle fall de som ønsker å synge eller lese noe kan gjøre det på en for 

eksempel åpen mikrofon 

D22: Et møtested utenfor gudstjenesten. Et sted for leksehjelp for de som kanskje ikke har mulighet til 

å få dette hjemme slik at flere kan stille likt utenfor kirka? 

D37: Leksehjelp, diktkvelder, et sted man kan være både for å være alene og for å være med andre.  

D33: Når andre får vite at jeg er kristen, møter jeg ofte en negativ holdning til dette; Hvordan kan du tro på 

Gud når det er så mye ondskap i verden? Har noen andre erfaringer og strategier for å håndtere en slik 

situasjon? 

D22: Det ondes problem. Godt og ondt er motsetninger, Uten ondt, ville vi ikke vite hva som er godt. 

Den som ikke har sett lys, vet ikke hva som er lys. 

D34: Jeg møter også mange som i utgangspunktet er negativ til kristne. Jeg er ganske åpen om at jeg er 

kristen, på en naturlig måte, og da opplever jeg at folk ofte godtar det ganske lett. 

D39: Jeg møter også dette spørsmålet ofte. Og ofte med negativt fortegn. En av medlemmene i 

Ungdomsrådet, som ikke har mulighet til å være her i dag, har arbeidet en god del med disse 

spørsmålene. Han sier at han ofte møter «negative» spørsmål med holdningen: Her er det noen som 

faktisk er interessert i det å være kristen, nå kan jeg fortelle til noen som er interessert; Slik blir min 

egen holdning litt stoltere, rakrygget. Å forsvare sin egen tro kan være vanskelig, det kan være 

vanskelig å forsvare at jeg tror. Jeg er ikke så opptatt av å være skråsikker, det åpner ofte opp den 

andre. Jeg møter ofte mange spørsmål om forholdet mellom religion og vitenskap; Det har vi lært litt 

om i foredraget tidligere i dag. 

D38: Jeg spør ofte tilbake: Er ikke du også kristen da? Er ikke du også døpt og konfirmert? Da er du vel 

kristen? 

D37: Det finnes ikke en skala på hvor kristen man er. Ja, er du kristen? Ja! Serr? Ja. Men jeg sier at jeg 

tror! Jeg snur også litt på det, og viser til at den andre er døpt og konfirmert. Hva er det å være 

kristen? En trenger ikke gå i kirken hver dag da. 

KL.16.30 – GRILL EN BISKOP 

D9: Hvilke forventninger hadde du til det å være biskop før du starte? 

Biskop Herborg: Veldig stort spørsmål  Den forrige jobben min var domprost i Tromsø, dvs. vikar for 

biskopen. Så jeg hadde prøvd meg litt som vikarbiskop. Men jeg visst ingenting om å være biskop i 

Nidaros. Det er forskjellige kulturer og tradisjoner, og ulike måter å snakke samme på. Jeg håpet at jeg 

skulle bli godt tatt imot. Forventninger til meg selv: Nidaros er ett av to 1000 år gamle bispedømmer; 

det er en lang-lang rekke å gå inn i. Hvordan skal jeg klare det da? Det er inspirerende å komme rundt 

og se det gode arbeidet, og inspirere og heie på andre. 
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D6: Hvis gud er allmektig, og kan alt, kan han da skape et fjell så stort at han ikke kan løfte det selv? 

Biskop Herborg: Slike tankekors kan vi mennesker lag oss. Jeg tenker at dette er den ene siden av 

saken. Under dette ligger spørsmålet om hva betyr det at mennesket er skapt med fri vilje? Dette er en 

gåte. Spørsmålet ditt er også en slags gåte, og jeg har ikke et godt svar. Vårt bilde av en allmektig Gud, 

hører også sammen med bilde av den avmektige Gud, dvs. Jesus på korset. Dette kan kanskje lære oss 

noe om kjærligheten.  

D20: Jeg lurer på hva det beste med jobben din er, og hva er det verste?  

Biskop Herborg: Det beste er alle menneskene jeg møter. Jeg begynte tjenesten med vigsling, løfter, 

lunsj med kongen og møter hele uken etter. Så har det vært flere kirkejubileer og besøk til alle 

prostiene. Jeg har møtt noen av dere også, og noen av foreldrene deres og mange andre mennesker. 

Det jeg liker dårligst er det å måtte kalle inn noen å spørre hva de holder på med, særlig hvis det kan 

føre til oppsigelse. Det gruer jeg meg til. 

D6: Hva tenker du om homofili i kirka og det at homofile får gifte seg i kirka? 

Biskop Herborg: Jeg synes det er fint. Likekjønnet vigsel har jo vært tillatt en del år borgerlig. Kirken 

har bestemt at det skal være plass til begge meninger i kirken. En prest som er imot likekjønnet vigsel 

har ikke rett til å avvise paret, men skal henvise videre slik at det ordnes. Også i denne saken går det an 

å tenke forskjellig om dette, men at vi likevel kan være en kirke. Jeg er glad for at dette skjer. Min jobb 

som biskop er å holde kirka sammen. Det er derfor viktig å støtte mindretallet også.  

D38: Hva var det første du tenkt når du fikk spørsmålet om å bli biskop i Nidaros og hva er forskjellen fra din 

gamle jobb? 

Biskop Herborg: Det første jeg tenkte var «Å nei, orker jeg dette enda en gang?». Jeg har blitt 

nominert til biskop tidligere, og det er en lang og krevende prosess. Det er naturligvis skuffende å ikke 

bli tilsatt. Den største forskjellen på prost og biskop er synligheten. Den største forskjellen jobbmessig 

er at det er mange rådgivere som skriver for en biskop. 

D9: Hva mener du om å vie fraskilte? 

Biskop Herborg: I Norge er det slik at skilsmisse er en ganske vanlig erfaring. Alle kriser gjør noe med 

selvtilliten og selvinnsikten. Jeg kan legge frem for Gud det som det trengs å be om tilgivelse for. 

D27: Hvilken utdanning har du og hvor har du jobbet? 

Biskop Herborg: Ett år på folkehøyskole. Ett år jobbet jeg i en avisredaksjon (kontoroppgaver); i løpet 

av dette året fant jeg ut at jeg kunne jo bli prest. Så studerte jeg på MF og ble ferdig i 1988. Jeg var 

kapellan i Hammerfest i 10 år og så i Lenvik i 7 år. Jeg har lært veldig mye av å være tillitsvalgt. Så søkte 

jeg på stillingen som domprost i Tromsø (2005-2017). Prost i Strinda ett halvt år. 

D12: Hva tenker du om de ulike grenene av kristendommen?  

Biskop Herborg: Jeg kan se for meg Kirken som et slektstre: det er fantastisk mange måter å være 

kristen på. Lukasevangeliet + Apostlenes gjerninger (i Bibelen) er skrevet av samme person: De 

begynte ganske raskt (etter Jesus) å diskutere hvilke regler som skulle følges. Det oppstod mange ulike 
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måter å være kristen på. I året 1054 ble kirken delt i to hoveddeler, den ortodokse og den katolske 

(øst/vest). I 1517 startet reformasjonen, som delte den katolske kirken i to, med Den 

Lutherske/protestantiske kirken som den nye. I løpet at 1800-tallet oppstod pinsekirkene, 

baptistkirkene osv. Men stort sett er vi enige om det meste; Den nikenske trosbekjennelse er et bevis 

på det. Jeg tenker at vi skal være enige om å være uenige. Og så kan vi samarbeide om det vi kan. For 

70 år siden var de kristne i verden mer splittet enn vi er i dag. Vi samarbeider langt mer i dag; vi ber 

sammen og deler gudstjenester. 

D38: Hvordan fant du troen din? Kommer du fra en kristen familie? 

Biskop Herborg: Jeg kommer fra en kristen familie. Mitt aller første verv var kanskje å lime inn fisker i 

garnet på oppmøtekortene på søndagsskolen. Min voksne tro har utviklet seg etter hvert. Jeg tror at 

det er viktig å gi seg selv tid til disse spørsmålene; Gud har vist meg veien å gå. Det er lurt å være 

tålmodig. 

D12: Når innså du at du hadde lyst til å arbeide i kirken? 

Biskop Herborg: Der jeg vokste opp var alle prestene fra en annen kant av landet; I oppveksten tenkte 

jeg ikke på at det gikk an å bli prest. Jeg var 16 da jeg for første gang hørte en prest snakke med 

samme dialekt som jeg. Mange i min familie er lærere, og jeg tenkte at jeg kanskje kunne studere 

statsvitenskap eller samfunnsfag. Jeg var 19 år da jeg fant ut at jeg kunne bli prest.  

D15: Jeg lurer på hvilke tanker du har om helvete og himmelen? 

Biskop Herborg: Kirken på Byneset har noe som er ganske spesielt, i vår tid: et maleri (på veggen) som 

fremstiller helvete. Dette var helt vanlig før i tiden. På Jesu tid var det ganske vanlig å tenke seg et 

helvete (også i andre kulturer/religioner). Skal vi tenke om dette som noe konkret, eller som et bilde 

på noe?  Ordet frelse kommer fra det norrøne ordet frihalse; Begrepet beskriver hva som skjer når en 

slave blir frigjort fra jernringen om halsen, når slavetiden var slutt. Det motsatte av frelse er fortapelse. 

Jeg har ikke tro på et sted med pinsler. Jeg tenker at helvete er et sted uten Gud. Hvem er i så fall der? 

Dette diskuterer mange kristne. Jeg tenker at dette ligger i Guds hender. Jeg mener altså at 

forestillingen om at helvete som et sted med bare pinsler, ikke er riktig. Men mange mennesker lever i 

«et helvete på jord». Dette er det vi mennesker som har stelt i stand. Og dette synes jeg er veldig 

alvorlig. Hva kan vi gjøre for å bidra til rettferdighet for disse menneskene? 

D41: Kan du beskrive deg selv med 3 ord? 

Biskop Herborg: Nysgjerrig, tradisjonsglad og trofast. Nysgjerrig fordi det er gøy å lære nye ting, se nye 

steder og møte nye mennesker. Tradisjonsglad fordi jeg liker historie, liker å hører til i en sammenheng 

(jeg har jo gått inn i en steingammel tradisjon). Trofast fordi jeg har tro på verdiene som ligger i å være 

trofast mot mine relasjoner og oppgaver i livet. 

D13: Hvilket fotballag heier du på? 

Biskop Herborg: Jeg har prøvd å vri meg unna å svare på dette spørsmålet, fordi jeg ikke er særlig 

opptatt av fotball. Jeg kan jo skylde på at jeg skal være biskop for alle.  
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D34: Hva er din beste og verste egenskap? 

Biskop Herborg: Min verste egenskap er kanskje at jeg kan være litt feig noen ganger; noen ting kan 

være vanskelig å glemme. Min beste egenskap er kanskje at jeg er sjelden lei meg lenge. 

D34: Hva er din favoritt salme? 

Biskop Herborg: Det varierer litt. Sist jeg ble spurt svarte jeg Lang bortom himmel blånar. Men jeg er 

også veldig glad i Deg å få skåda og Deilig er jorden. 

D9: Hvorfor tillater Gud naturkatastrofer og uskyldige lidelser? 

Biskop Herborg: Står Gud bak alle hendelser? Disse tingene skjer, og jorden er skapt slik at jordskjelv 

o.l. skjer. Menneskeskapte naturkatastrofer kan vi finne årsakene til (graving f.eks.). Hvorfor er det slik 

at noen blir truffet av en enkelt stein som faller ned fra fjellet, og dreper ett barn i bilen som kjører 

forbi? Jeg tenker at Gud er hos oss også når vi har det vanskelig. 

D12: Tror du Gud har en plan for hvordan vi skal lære bedre å ta være på hverandre? 

Biskop Herborg: Vi mener at mennesker har et ansvar. Vi er Guds «agenter» på jorden. Vi skal være 

mennesker som er gode med hverandre. Jeg tror vi må finne svaret selv. Vi vet ikke hva Gud tenker. Vi 

er guds gode skapelser som ønsker å hjelpe. Ny himmel og ny jord. Det er håp for jorda.  

D9: Kan man være kristen og være med i politiet eller militære? 

Biskop Herborg: Politiets oppgave er å forvalte samfunnets felles verdier/lover. Forsvaret skal forsvare 

landet, og det er ok. Angrepskrig er noe annet. I Norge er det allmenn verneplikt. Soldater som deltar i 

angrepskrig, må noen ganger ta liv for å berge andre liv. Pasifister mener at å ta liv er umulig. Andre 

mener at selvforsvar er greit. Jeg tenker at soldater kan være kristne, som alle andre ærlige yrker.  

D27: Ville du ha hatt ananas på pizzaen? 

Biskop Herborg: Ja, om kombinasjonen er rett! 

 

KL.19.00 – PLENUM: 1. gangs behandling av «Ung i kirken – konfirmert, hva nå?» 

Leder i Ungdomsrådet, Silje H. Smørvik, presenterte en sammenfatning av innleggene fra tidligere på dagen. 

Deretter ble det åpnet for innlegg.  

D22: Er det mulig å få dokumentet tilsendt til fellesråd og menighetsrådene i bispedømmet? 

Svar (Silje H. Smørvik): Dokumentet blir lagt ved protokollen som sendes ut til alle menigheter. Det kan 

også sendes til flere instanser hvis ønskelig. 

O3: Ungdom på landsbygda opplever at det er ganske få, eller ingen tilbud. Dette synes jeg bør inn i 

dokumentet (jeg lager et endringsforslag) 

Plenum avsluttet for dagen 
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SØNDAG 18. MARS 

KL.10.00 – PLENUM: 2. gangs behandling av «Ung i kirken – konfirmert, hva nå?» 

Møteleder: Etter 1. gangs behandling er det kommet inn ett endringsforslag. Forslaget er innarbeidet i 

dokumentet og legges nå frem for plenum til votering. 

VEDTAK: Dokumentet «Ung i kirken - konfirmert, hva nå?» vedtas enstemmig, og sendes til UFUNG. 

KL.13.30 – ÅRSRAPPORT, VALG OG ÅPEN TALERSTOL 

1) Ungdomsrådets årsrapport for 2017 leses opp for plenum. 

2) Valg til Ungdomsrådet 

- Informasjon om valgregler og organisering av valget 

- 1 kandidat stiller til valg som den faste plassen som samisk medlem av Ungdomsrådet (to år). 

- 9 delegater (i alderen 17-24 år) stiller til valg til de tre faste plassene i Ungdomsrådet, for en periode på to år. 

- Alle kandidatene presenterer seg selv fra talerstolen. 

- De stemmeberettigede avgir sin stemme. 

3) Åpen talerstol 

D31: Jeg utfordrer plenum til en sang 

  D38: Siden alle nynner på Kallet, kan ta vi den. 

 (Plenum synger Kallet) 

D32: Jeg vil bare si takk for en hyggelig helg, og takk til dem som har laget god mat til oss og ordnet slik at vi 

har fått en fin helg 

D13: Takk for en flott helg og takk til gjengen som spilte i går. 

D22: Takk for ei veldig flott helg; trist at jeg må dra til Ålesund nå. 

D16: På vegne av Klæbu-folket vil jeg takke for en fin helg, vi har kosa oss veldig.  

D11: Jeg vil også si takk for en fin helg, utfordring, hva var best med helga?  

- beste med helga er å ha møtt så mange trivelige folk, håper å få se alle sammen i 2019. 

D9: Takk for helga og takk for stemmene. Beste med helga er alt.  

D39: Takk for helga. Det beste med å være på Ungdomstinget er å få treffe alle dere. Utfordring: Hvis vi skal få 

til en ungdomskatedral, trenger vi mennesker, vi trenger engasjert ungdom! Det er dere, utfordringen er 

konkret, vil du være med i en gruppe som jobber med å få en ungdomskatedral til å bli en ungdomskatedral, så 

kom til meg å meld deg! 

O4: Jeg vil bruke anledningen til å takke, og på bispedømmerådets vegne så syns vi det er så fint å så mange 

flotte engasjerte ungdom.  

D20: På vegne av Ole Andreas Børnes, vil jeg takke for alle stemmene!! 

D12: Jeg ville bare si takk for helga, det har vært koselig, legg meg til på snap: siljeind3.  

D1: Jeg vil også si takk for helga, spesielt til odd erik som har arrangert.  
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D13: Jeg har et forslag: en gjenforening innen et halvår! 

Dirigent: Tips: LIK Ungdomsrådet i Nidaros på FB 

Biskop Herborg: Kjære alle sammen, dette er altså første året jeg har vært med på ut i Nidaros det er et av 

arrangement som det ikke diskuteres om biskopen skal være med, dette er obligatorisk for biskopen å være 

med på. Det har vært veldig fint å være sammen med dere. Det har vært fint å være sammen med dere, 

kanskje treffer jeg noen av dere plutselig. Gleder meg til å treffe dere igjen, gleder meg allerede til neste 

ungdomsting.  

D14: Vi har ordna gjenforeningsgruppe på face. Gjenforening UT2018! Bli medlem! gjenforening i Hommelvik 

Kevin H. Tårnes (Medlem av Ungdomsrådet): Jeg har en oppfordring: Ta med det dere har hørt hjem til 

menighetene deres, inviter dere selv til et møte i menighetsrådet, og fortell det dere har sett og opplevd. Finn 

den som brenner litt ekstra for ungdom i deres menighet og jobb med det dere har lært på UT! 

4. Valgresultat 

Følgende delegater er valgt inn i Ungdomsrådet for en periode på to år (2018-2020): 

1. May Bente Anita Jönsson (Saemien Åålemege/Samisk menighet) 

2. Silje Håve Smørvik (Stjørdal) 

3. Aleksander Iversen (Heimdal) 

4. Alan Akali (Namsos) 

Følgende delegater er valgt inn som varamedlemmer i Ungdomsrådet for en periode på ett år (2018-19): 

1. vara Ole Andreas Grøtte Børnes (Hoeggen) 

2. vara Sofie Hosphaug Bakke (Kolvereid) 

3. vara Bjørg Elisa Leithe Hugdal (Fosnes) 

Kl.15.05 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 2018 for avsluttet. 

 

 

Godkjenning av protokollen 

Vi har lest protokollen for Ungdomstinget i Nidaros 2018. 

Protokollen gjengir innholdet i arrangementet på en korrekt måte. 

Aleksander Iversen 
24. april 2018 

Tove Anine M. Nielsen 
17. april 2018 

Bjørg Elisa L. Hugås 
26. april 2018 

Alan Akali 
23. april 2018 

 

 



 

 

VEDTAK 

UNGDOMSTINGET I NIDAROS 2018 

Ung i kirken – Konfirmert, hva nå? 

Ungdomstinget i Nidaros 2018 (UT) har gjennom gruppesamtaler og plenum, diskutert 

hvordan menighetene i bispedømmet i dag driver arbeid for ungdom og unge voksne. Dette 

har så resultert i noen anbefalinger som UT 2018 ber Ungdomsrådet videreformidle til 

Utvalg for ungdomsspørsmål (UFUNG).  

Hovedinntrykket er at det i mange menigheter finnes tilbud til unge i alderen 15-18 år. 

Mange har f.eks. ungdomslederkurs, klubbkvelder og ungdomsgudstjenester. Men selv om 

tilbudene er der, sliter mange med å få ungdom til å delta. I bygdene finnes det nesten ikke 

ungdomstilbud. Det resulterer i at de fleste ungdommene forsvinner fra kirka, og ikke får en 

realistisk opplevelse av kirkas fellesskap. 

Det er også et hovedinntrykk at det er svært få tilbud spesielt rettet mot aldersgruppen 18-

30 år.  

ANBEFALINGER 

 Menighetene må bruke flere ressurser på markedsføring; Det hjelper ikke om tilbudene er 

der, hvis ikke ungdom vet om dem. 

 Det er ønskelig med høyere markedsføringskompetanse hos de ansatte 

 Bruk av sosiale media er helt nødvendig. Det er viktig å være til stede på flere av de mest 

brukte samtidig. Kunnskap om effektiv bruk er også viktig. 

 Menighetene bør arbeide for å gi ungdom reell innflytelse på utformingen av 

ungdomsgudstjenester (ikke bare delta med oppgaver i ferdiglagde program). 

 Fellesskap på regionalt nivå (bispedømme, prosti) er viktige for mange. Det er derfor 

ønskelig med flere møtepunkter gjennom året (utenom Ungdomstinget). Det er også 

ønskelig med profileringsartikler (som t-skjorter og/eller hettegensere), som øker samholdet 

og bidrar til styrket identitet som kristen. 

 Ut 2018 anbefaler sterkt at menighetene samarbeider mer med de kristne barne- og 

ungdoms-organisasjonene 

Vedtatt av Ungdomstinget i Nidaros, 18. mars 2018 

 

DEN NORRSKE KIRKE 

Nidaros bispedømme 
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