
Ukt19 
5.-7. april i BODØ! 
Vårens vakreste eventyr får du være med på hvis du melder deg på årets 

ungdomsting! Rønvik kirke i Bodø er stedet, du er aktøren, Sør-Hålogaland 

bispedømmes ungdomsråd arrangerer. 

Hva er ukt? Ungdommens KirkeTing 

Årlig inviterer ungdomsrådet til ei helg med arbeid med aktuelle saker. Disse kan handle om alt fra 

kjønnsroller til miljøvern og fiskekvoter, alt i lys av en kristen grunntanke. Det jobbes i plenum og komiteer, 

og det vedtas uttalelser og anbefalinger til menigheter og kirkens ledelse. Det er også tid til sosialt samvær 

og lufteturer. Tilslutt feirer vi gudstjeneste med Rønvik menighet, som er våre verter. Tinget er en viktig del 

av vår kirkes demokrati, og alle bispedømmer har slike møter.  

Hvem kan delta? 

Hver menighet i bispedømmet kan sende to delegater og dessuten observatører. Ungdomsorganisasjoner 

som er tilknyttet Den norske kirke kan sende to delegater og observatører. Man må være mellom 15 og 28 

år for å være delegat. Observatører har talerett, men ikke stemmerett.  

Er det gratis? 

Det koster 1000 kr pr delegat/ deltaker, og det dekker mat, hotellovernatting, noe transport, 

opplevelsesutflukt og noe til reiseutjevning for de som har dyrest reise. Reise kommer i tillegg. 

Sove og spise? 

Ja. Det må også til. 

Vi har bestilt rom til deltakerne på Radisson blu hotell i sentrum, og alle måltider er inkludert.  

Etterpå? 

Da må ditt lokale menighetsråd, som har sendt deg avgårde, få høre om hva du opplevde og var med å 

bestemme på tinget. Eller organisasjonen din ber deg fortelle om dette der det passer. 

Hvordan melder jeg meg på?  

Snakk med noen i kirka der du bor. Prest, daglig leder, eller noen du vet kan ta det videre. Det er 

menighetsrådet som skal sende deg og betale for reise og opphold. 

Du er med dette invitert, vi i rådet håper å se deg! 

Du kan melde deg på her  

innen 28. mars.  

 

https://www.checkin.no/event/17919/ungdommens-kirketing-2019-bodoe


 

Ta kontakt med din prest / ditt kirkekontor eller menighetsråd, eller med  

 

Anne Grethe Sivertsen 

Bispedømmekontoret tlf. 75548550 

as982@kirken.no  

97639293 

eller  

Ingrid Olsen 

Leder av ungdomsrådet 

ingols@live.no 

95972204 
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