
 

 
Sør-Hålogaland ungdomsråd vil med dette invitere til årets ungdomsting som i år arrangeres på Mo i 
Rana helga 22.-24.april. Tinget arrangeres av rådet i samarbeid med Sør-Hålogaland bispedømme, og 
Den norske kirke lokalt på Mo i Rana.  
 
Møtet er lagt til Hotel Clarion Helma, og Mo menighets lokaler blir også brukt.  
 
Rådet gleder seg til å møte delegater fra menighetene i bispedømmet, etter to år med avlysninger 
grunnet pandemien ser det nå lyst ut for å få til å arrangere denne viktige samlingen.  
 
Hva er ungdomstinget?  
Kirkemøtet vedtok regler for ungdomsdemokratiet i 2019, reglene trådte i kraft 1.1. 2021, og gir unge 
mellom 15 og 30 år rettigheter til å bli hørt i saker som gjelder ungdom, og til å ha en egen agenda 
for aktuelle tema som skal bli hørt i det kirkepolitiske systemet i vår kirke (se regler i vedlegg).  
Det er derfor viktig at menighetene sender ungdom til tinget. Hver menighet kan sende to delegater, 
og om mulig også en delegat med samisk bakgrunn. Det kan også være mulig å sende observatører. 
Aktuelle organisasjoner (plattformen Kirkens unge, se lenke nedenfor) kan også sende inntil to 
delegater hver.  
 
Innhold og aktiviteter:  
Det vil bli møtebehandling av et lite antall saker som Sør-Hålogaland ungdomsråd legger opp til. Man 
jobber med sakene i komiteer og plenum, det vil bli sosiale aktiviteter og morgen- og kveldsbønner, 
gudstjeneste lørdag kveld og valg av nytt ungdomsråd. Programmet vil bli tilsendt når tinget nærmer 
seg.  
 
Kostnad og praktisk:  
Menighetene må bekoste egenandel, kr 500, - og legge ut for reise, men bispedømmerådet vil 
refundere dokumenterte reisekostnader over kr 1000.-. I egenandelen inngår overnatting på hotell 
Helma, all mat og drikke under tinget.  
Reise til og fra må menighet/ delegater arrangere selv.  
Om noen på grunn av lang reisevei må komme til Mo i Rana torsdag kveld vil det være mulighet for å 
overnatte også fra torsdag 21.4. inkl kveldsmat. Ungdomsråd og rådgiver fra bispedømmekontoret vil 
være til stede på hotellet for å ta imot.  
 
Om det er ønskelig å ha med reiseleder for ungdommer, åpner ungdomsrådet også for dette, 
vedkommende vil da måtte stå til disposisjon for rådet og bidra praktisk og med nærvær under 
tinget. 
  
Sikkerhet og regler for samvær:  
Vi vil ha kontroll på hva som er de aktuelle smittevernsreglene og følge opp disse så godt som råd er. 
Dette vil være hotellets ansvar når vi er der.  



Vi vil også følge opp med regler for oppførsel og atferd i et hotell og i samvær med andre under 
oppholdet. Å besøke andres hotellrom vil vi ikke tillate verken på dagtid eller om kvelden. Ro kl 23 er 
en rettighet og plikt, og voksne vakter vil være tilgjengelig 24/7.  
Arrangementet er selvfølgelig rusfritt, og å forlate området vil kunne skje bare etter avtale med 
ledere. Dette kan nok virke strengt, men vi vil prioritere å ha trygge rammer og trivsel for alle uansett 
alder.  
 
Så håper vi dere finner aktuelle delegater for årets ting, og at dere har lav terskel for å spørre om noe 
er uklart.  
 

Frist for påmelding: 5.april 2022  
 
Påmeldingslink finner dere her:  
PÅMELDING TIL UNGDOMMENS KIRKETING MO I RANA, APRIL 2022  
 
 
For Sør-Hålogaland ungdomsråd,  
Anne Grethe Sivertsen,  
rådgiver Sør-Hålogaland bispedømme  
97639293  
as982@kirken.no  
 
 
Kirkens unge  
Slik er ungdomsdemokratiet rigget. Video  
Regler for ungdomsdemokratiet  
Brosjyre om ungdomsdemokratiet 

https://www.checkin.no/event/42525/ungdomsting-2022-mo-i-rana
mailto:as982@kirken.no
https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2018/kirkens-unge/#na
https://www.youtube.com/watch?v=6wlrxJrCJe8
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/lover-og-regler/regler%20for%20ungdomsdemokrati%20i%20den%20norske%20kirke/
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/ungdommens-kirkemote/2021/kirker%C3%A5det-ungdom-brosjyre-290921-trykk.pdf

