
Stavanger bispedømme

I år arrangeres UT-KONFERANSEN for første gang i Stavanger 

bispedømme. 

Konferansen består av to ulike arrangementer som starter 

samtidig lørdag 5. November, nærmere bestemt 

«UNGDOMSTINGET» og «STEIN PÅ STEIN»

Sted for konferansen er Quality Airport Hotel Stavanger (Sola)



- for deg mellom 15 og 30 år!

Lørdag 5. og Søndag 6. november 2022

Stavanger Bispedømme

Ungdomstinget er 

bispedømmets fremste organ 

for ungdomsdemokrati, 

altså ungdommens fremste 

mulighet for innflytelse i 

bispedømmet vårt. 

På Ungdomstinget får du møte 

ungdommer fra andre 

menigheter, dele dine ytringer 

på ulike saker, lære nye ting 

gjennom seminarer og 

verksted, delta på 

gudstjeneste og sosiale 

tilsteninger, hilse på biskopen, 

med mer.

Sakene vi skal snakke om er 

«Musikk i Kyrkja» 

og

«Å snakke sant om livet og troen»

Sakene vil bli behandlet gjennom 

komitemøter 

og utarbeidelse av uttalelser og du kan 

være 

med å si din mening om disse temaene.



Velkommen til inspirasjonsdag om relasjonelt ungdomsarbeid

Elin Stueland
har vært digital redaktør i Stavanger Aftenblad, 
som er et av Rogalands største mediehus. 
Hun vil dele kunnskap og erfaringer knyttet til 
utfordringer og muligheter «digitale flater» gir oss, 
som kildekritikk, tone of voice og å være venn med unge på SoMe.

Stavanger Bispedømme

Anne Margrethe Ree Sunde
er prest og daglig leder i Ukirke Stavanger. 
Hun er opptatt av å møte og kommunisere 
med unge «der de er», og vil dele fra strategiarbeid og 
erfaringer fra SoMe-arbeid i Ukirke.

Tove Marie Sortland 
er kommunikasjonsrådgiver i Stavanger bispedømme. 
Hun vil lære oss hvordan Den norske kirke driver strategisk 
arbeid og kommunikasjon på SoMe fra Kirkerådet, 
gi oss innblikk i nasjonale kampanjer og hvordan lokale 
menigheter gjør seg erfaringer gjennom SoMe. 

. 

Amund Nyhammer Hosøy (diakonimedarbeider i Ukirke Stavanger) og 
Kristian Tjemsland (Prest i Ålgård menighet) leder seminaret «Små eller 
store ungdomsarbeid?»

Seminaret vil ta for seg kjente problemstillinger og spørsmål som man 
møter når man jobber med ungdom i kirken. Må man bli mange for å 
lykkes, og når er man i så fall "mange nok"? Hvilke muligheter ligger det i 
små ungdomsarbeid?
Vi skal jobbe med case i grupper, dele erfaringer og gi rom for vanskelige 
spørsmål.

Denne dagen passer for deg som er engasjert i din menighets ungdomsarbeid! 

Denne fagdagen er et samarbeid mellom Stavanger bispedømmeråd, Ukirke og 
«Follow me» nettverket, og bygger på en fagdag med samme navn som ble 
arrangert digitalt den 20. januar 2022 (denne er å finne på youtube).

Ved å få faglige perspektiver, praktiske tips og dele erfaringer håper vi at dette 
både kan være til inspirasjon og styrke for ungdomsarbeidet i din menighet. 



Ungdomstinget

Lørdag 5. november

TID PROGRAMPOST

09:30 Registrering

10:00 Åpning 

10:30 Komite arbeid

11:00 Pause

11:15 Komite arbeid

11:45 Pause

12:00 Stand – informasjon

12:30 Lunsj

13:15 Små Ungdomsarbeid

14:00 Pause

14:15 Små ungdomsarbeid - del 2

14:50 Oppsummering

15:25 Avslutning

15:30 Pause

16:00 Middag

18:00 Followmeet (Sola kirke)

Lørdag 5. november

TID PROGRAMPOST

09:30 Registrering 

10:00 Åpning

10:30 Åpningsinnlegg

10:45 Kirken som venn på SoMe?

11:30 Pause

11:45 Hvordan kommunisere på digitale 

flater?
12:30 Lunsj

13:15 Små eller store ungdomsarbeid?

14:00 Pause

14:15 Små eller store ungdomsarbeid?

14:50 Oppsummering

15:20 Avslutning

15:30 Vel hjem

Stein på Stein

Påmelding: 

Via denne linken

(eller gå til checkin.no

og søk på UT konferansen)

Stavanger Bispedømme

Søndag 6. november

TID PROGRAMPOST

09:00 Frokost

10:00 Komite arbeid

10:40 Pause

11:00 Verksted/seminar

11:45 Utsjekk av rom

12:00 Lunsj

13:00 Valg av nytt UR

14:00 Gudstjeneste

15:00 Avslutning

https://app.checkin.no/event/45492/ut-konferansen-2022

