
 

 

 

 

 

 

En viktig arena for deg som ung til å  

bestemme hvordan kirken skal være!  

 

UNGDOMSTINGET 2020 

OSLO BISPEDØMME  

7.-9. februar 
Et møte der du som ungdom er med å påvirke kirken  

og kan sette dagsorden! 

I løpet av helgen får du være med på å behandle saker som angår 

ungdom i kirken og velge nytt ungdomsråd  

(du kan selv stille til valg). 

 

I tillegg får du muligheten til å bli kjent med ungdomsledere fra 

hele bispedømmet og få inspirasjon fra andres ungdomsarbeid.  

 

Helgen fylles også med god mat, kveldsunderholdning, inspirasjon 

og gudstjeneste.  

  

Deltakerne på Ungdomstinget er mellom 15 og 30 år.  

Ungdomstinget arrangeres i Oslo bispegård og  

det er ikke overnatting. 
 

Meld ifra til ungdomsansvarlig i din menighet for å delta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hilsen ungdomsrådet i Oslo Bispedømme   
Ps Ungdomstinget er gratis å delta på! 

Biskop Kari Veiteberg 

kommer på  

Ungdomstinget  



 

 

Påmelding innen 24.01 

Send epost til Petter Rønneberg  

pr627@kirken.no  
 

Send inn:  

navn, e-post, mobilnummer til delegatene 

HUSK også navn på menighet  

 

Pris: Gratis 

PROGRAM  

 

FREDAG 07.02  
17:00 Middag  

18:00 Velkommen og bli-kjent 

18:30 Åpning  

19:15 Grupper som snakker om  

 utfordringer og muligheter  

 i ungdomsarbeidet 

20:00 Presentasjon av hva man  

 har snakket om  

21:00 Kveldsavslutning                       

ca. 21:30 Vel hjem 

 

LØRDAG 08.02 

09:45 Morgensnacks 

10:00 Kort innføring 

10:15 Komité  

12:00 Lunsj  

13:00 Inspirasjonsopplegg 

14:00 Plenum fra komitéarbeid  

 komité 

16:00 Middag 

16:45 Komité / plenum  

19:30 Gudstjeneste 

20:30 Kveldsunderholdning  

ca. 21:30 Vel hjem 

 

SØNDAG 09.02 

09:45 Morgensnacks 

10:00 Komité 

12:00 Lunsj 

12:30 Plenum med pause 

17:15 Avslutning med middag  

          for de som vil  

18:00 Takk for i år!  

Ungdomsrådets leder, 

Kjersti, gleder seg til  

Ungdomstinget 

Menighetene i Oslo Bispedømme (Asker, Bærum, Oslo & Døvemenighetene) 

kan sende 2 delegater fra ungdomsarbeidet hver.  

Det er også mulig å sende flere representanter som observatører.  

Ungdomsorganisasjonene kan sende 1 delegat og flere observatører. 

Petter Rønneberg 

Seniorrådgiver Ungdom                                     

Oslo Bispedømme  


