
 
  Ungdomstinget 2017  

« Engasjert » 

20. -  22. Oktober 

Sydspissen hotell, Tromsø

INFO
• Tidspunkt:  20. - 22. oktober 
• ankomst/registrering: fredag kl 11.00. 

• Avslutning: søndag ca kl. 14:00. 

• Sted: Sydspissen Hotell, Tromsø  

• Målgruppe: Ungdom og unge voksne i 
alderen 15-30 år, både fra menigheter og 
ungdomsorganisasjoner i bispedømmet. Hver 
menighet/organisasjon kan sende 2 delegater 
hver  

• Rusfritt arrangement: Ungdomstinget er et 
rusfritt arrangement. Denne regelen gjelder for 
alle, også de som er fylt 18!  

• Har du spørsmål, ta kontakt med Nord- 
Hålogaland bispedømmekontor, 77603960, 
eller rådgiver Anne Kirsti Kjenne, 
ak384@kirken.no, 91916900.  

Høydepunkter 

•  Kristent Fellesskap 

•  nye venner  

•  Biskop Olav kommer 

•  Arbeid med interessante saker  

•  Masse God mat

Ta kontakt med en 
ansatt i din menighet/ 
organisasjon hvis du 
ønsker å delta på 
Ungdomstinget. 

Påmeldingsfrist er:  
4. Oktober 2017 

Ta med det du trenger 
av klær etter vær og 
forhold. Husk 
ytterjakke og gode 
sko til å gå ute i. 
Innesko, toalettsaker 
og godt humør! 

Nord-Hålogaland Bispedømme 

For påmelding, følg denne linken:
Påmelding til Nord-Hålogaland 
Ungdomsting 2017  


Mer informasjon på:   
https://kirken.no/nord-
haalogaland/ 

Finn oss på Facebook:  
Nord-Hålogaland Ungdomsråd
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Arrangører

Nord-Hålogaland 
bispedømmes 

Ungdomsråd (NHUR)  

&  

Nord-Hålogaland 
Bispedømmeråd 

UT er et møtested for unge i kirka i Nord-
Hålogaland. På UT drøftes saker som angår 
oss alle. Vi møter og blir kjent med nye 
mennesker, og vi blir bedre kjent med Gud 
og oss selv.

«Ung i kirken» er et av bispedømmets 
hovedsatsingsområder. I 2016 var vi 67 
delegater/observatører. Blir vi like mange i 
år?

På UT har vi hvert år valg til et nytt 
Ungdomsråd. Ungdomsrådet møtes flere 
ganger i året og behandler ulike saker, 
planlegger og gjennomfører UT, og 
samarbeider med Bispedømmeråd og 
Biskop. I tillegg jobber vi for å fremme 
ungdomsarbeid i kirka på ulike måter. 
Kanskje er dette noe for deg? 

Hva er Ungdomstinget (UT)? 

Vi vil ha deg med på Ungdomstinget!  

#NHUT17

På hvert UT har vi flere saker som vi gir 
ekstra oppmerksomhet. Disse sakene følger 
årets tema. Siden tema i år er: «Engasjert», 
har vi valgt ut disse sakene: 

1) … for Miljø - ansvar for skaperverket 

2) … for Mennesket - sosial på en ny måte? 

3) … for Medborgere - Verdien av frivillighet 

4) … for Menighet - En del av et fellesskap? 

Vi jobber gruppevis i fire komiteer, og i 
plenum. I plenum kan alle uttale seg om alle 
sakene. Tenk igjennom hvilken sak du helst 
vil jobbe med på forhånd.

SAKENE 

Nord-Hålogaland Bispedømmeråd dekker en 
del av reiseutgiftene for to delegater fra hver 
menighet i bispedømmet. Delegater fra 
menigheter i Troms får reisestøtte på inntil kr 
1000,- og delegater fra menigheter i 
Finnmark får inntil kr 2000,- kr etter billigste 
reisemåte. 
Menighetens/organisasjonens egenandel vil 
være kr 1000,- for den første, og kr 500,- for 
den andre delegaten. Egenandelen er for 
overnatting og måltider under UT. 
Menigheten/organisasjonen vil motta en 
faktura for egenandelen. Fakturamottaker må 
oppgis ved påmelding. Husk å reise 
miljøvennlig! 

Reise og opphold


