
 
 

 
Velkommen til  

Ungdommens kirkemøte 2012 
 

Vi har registrert deg som delegat, gjest eller medarbeider til Ungdommens kirkemøte 2012 

(UKM). Du er hjertelig velkommen til spennende dager sammen med ungdommer fra hele 

landet, og til å drøfte viktige saker som gjelder ungdom i kirken.  

UKM varer fra fredag 28.september kl.18.00 til tirsdag 2.oktober kl. 14.00. Stedet for årets 

UKM er Hald Internasjonale Senter i Mandal, som ligger i Agder og Telemark bispedømme.  

Åpningsmøtet på UKM vil ha temaet «Toleranse og dialog». Dette temaet skal være med å 

peke fram på hovedtema til UKM 2013. Målet er å inspirere til arbeid med temaet videre i 

ungdomsråd og ungdomsting i løpet av året som kommer. (se for øvrig sak 10/12). Til 

åpningsmøtet, som er lørdag 29.september kl.12.30 i Kulturhuset i Mandal, er det invitert 

gjester. Etter åpningsmøtet serveres det middag på Hald for delegater og gjester. 

Vedlagt ligger årets program og sakspapirer. Sakspapirene legges også ut på kirken.no under 

fanen ”Besluttende organer/Ungdommens kirkemøte”.  

Frammøte og reise til/fra UKM 

Registreringen starter fredag 28.september fra kl. 15.00, og middag serveres fra kl.16.30.  

Det er flere muligheter å reise på til Mandal. Fly, tog og buss. Det skal være mulig å komme 

seg fra de fleste destinasjoner med fly til Kjevik. Vi vil sette opp en buss som korresponderer 

med fly som ankommer rundt 15.20-15.35. Den går ca. kl.16.00. Det ankommer et tog fra 

Oslo 15.55 – og bussen vil plukke opp passasjerer ved togstasjonen. Alle som skal være med 

denne bussen gir beskjed om det i forkant, så vi får med oss alle. (mail til rla@kirken.no) 

Det er også mulig å ta buss til Mandal fra Oslo og Stavanger. 

Avreise skjer tirsdag 2.oktober kl.14.00. Da har vi bestilt buss til Kristiansand og Kjevik 

flyplass, denne bussen skal korrespondere med tog mot Oslo og flere flyavganger kl.15.45. 

(tog til Oslo;17.16/Stavanger; 16.10). Det går rutebuss til Stavanger kl. 15.40, og til Oslo 

14.45. 

Saker til Ungdommens kirkemøte 

I denne sendingen finner du sakslista og sakspapirene til UKM. Sak 11 og 12 ettersendes. 

Sakene blir fordelt på komiteer. Sakene som skal behandles i komiteene er de fra UKM 05/12 

til UKM 11/12. For at vi skal kunne sette sammen gode komiteer til de ulike sakene, er det en 

fordel for oss å vite hvilke saker du er mest engasjert i eller har lyst til å arbeide med. 

Dersom du har et spesielt ønske om en sak (du vil være med å behandle i komité), ber vi om 

at du melder fra om det til rla@kirken.no (husk å skrive hva du heter) innen 17.september. 

 

 



 
 

 

Vi kan dessverre ikke garantere at alle kommer i den 

komiteen de ber om, siden vi må fordele delegatene 

jevnt på komiteene. Og alle er selvsagt med og 

behandler samtlige saker i plenum.  

Vi ber deg forberede deg godt på sakene, og aller helst drøfte sakene sammen med 

ungdomsrådet, organisasjonen du representerer eller andre ungdommer i den 

sammenhengen du kommer fra. I komiteen legger alle fram sine synspunkter, tanker og 

kommentarer til den aktuelle saken. I år vil vi prøve ut et konsept med «Kaférunde» fredag, 

der alle komiteene får en rask briefing om de andre komiteenes saker og kan gi innspill og 

refleksjoner som komiteen kan bruke inn i sitt arbeid. Dette er en arbeidsform som er brukt 

med hell i Sør Hålogaland bispedømme.   

I tillegg til sakspapirene finner du også vedlagt: 

- Brosjyre om ungdomsdemokratiet i Den norske kirke. 

- En veiledning om hvordan en sak blir behandlet på UKM.  

Praktisk informasjon 

- Når det gjelder overnatting, så blir det enten på firemanns, tremanns eller 

tomannsrom med oppredd seng.  

- Dersom du trenger spesiell tilrettelegging, må du snarest melde fra til rla@kirken.no 

- Har du matallergier? Gi beskjed så fort som mulig (samme adresse). 

- Under UKM skal vi være både ute og inne, sitte stille og drive sport. Hvis du vil være 

med på aktivitetene må du ha med treningstøy og sko. Hvis du tenker at du vil ut på 

tur, er det viktig at du tar med klær til å være ute i og gjerne noen gode sko. 

- Foreløpig protokoll fra Ungdommens kirkemøtet blir lagt ut på kirken.no under 

”Besluttende organer” /Ungdommens kirkemøte umiddelbart etter møtet. Endelig 

protokoll blir lagt ut i slutten av oktober og sendt elektronisk til 

bispedømmekontorene og organisasjonene, samt andre relevante mottakere.  

Dersom noe er uklart, eller du har spørsmål, kontakt ungdomsrådgiver i Kirkerådet, Randi 

Langkaas, enten på e-post rla@kirken.no eller på telefon 23081292 eller 97170039.  

 

Velkommen til UKM 2012 og Agder og Telemark bispedømme!  

 

Med vennlig hilsen 

 

Paul Erik Wirgenes     Randi Langkaas 

direktør avdeling for menighetsutvikling  Ungdomsrådgiver 

mailto:rla@kirken.no

