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Protokoll Den norske kirkes ungdomsutvalg 5. januar 2021 

DnkU:  Fysisk: Nora Antonsen (NAN), Thomas Granheim Iversen (TGI), Matilde 
Ødegaard (MØD), Amanda Anvar (AAN) 
Digitalt: Oscar Østern (OØS), Thomas Erlandsen (TER),  
Tobias Wang (TWA), Karen Helene Bøhn Melhus (KBM) 

 
Sekretariatet:  Stine Kiil Saga, Katrine Lind-Solstad (sekretær) 
 
Sted:    Kirkens Hus, møterom Agder og Bjørgvin  
   VMR rom https://pexip.me/meet/83484983  
 
Tid:    Kl 09.00-16.30, lunsj kl 12:00 
 
Åpning:    Thomas Erlandsen 
 
På grunn av smittevern avholdes møte i kombinasjon mellom fysisk og digitalt møte.  
 
 
Sak 01/21 Godkjenning av Innkalling og saksliste     NAN 
Innkallingen til møte kom veldig sent fordi det var en utfordring med utsendelse. 
 
Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjent. 
 
Sak 02/21 Orientering          
Kirkerådsmøte i desember         TGI 

• Thomas G. Iversen deltok på vegne av DnkU 
EYCE            NAN 

• Kommer i sak senere 
 
Vedtak i Kirkerådet om årsplan         SKS 

• To satsningsområder, og fem fokusområder 
 
Noen av det som står i årsplanen: 

- Dåp og Kirke på nett som satsningsområde for 2021.  
- Trosopplæring ute 
- Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 

https://pexip.me/meet/83484983
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- Flere menigheter tilbyr fellesskap til nye i Norge 
- Kirkens digitale nærvær øker 
- Flere finner sin plass i kirkelig arbeid  
- Oppfølgning av LHBT rapporten som kom i høst 
- Fokus på unge voksne 
- Demokrati og kirkevalg  

 
Informasjon om arbeid i Kirkerådet       KLS/TGI 

• Konfirmantkampanje våren 2021. Kommunikasjonsbyrået Tante Randi bidrar.  

• Det lages handlingsplan for frivillighet og kristne migranter. Alle saker har vært oppe 
på UKM. 

• Det er for tiden en streik i kirkelig sektor som vil påvirke sakslisten, da det er flere 
rådgivere som skulle bidratt på dagens møte. 

 
Sak 46/20 Konstituering          NAN  
Årshjul for arbeidet: 

• November møte: oppstart av arbeidet 

• Februar: oppstart av arbeid til UKM 

• Mars: Fellesmøte med SUNG, og felles samarbeid om UKM 

• Juni: Avslutte arbeide med sakene til UKM, og siste justeringer  

• August: Siste runde med saker til UKM. Og program og poster planlegges 

• Oktober: Ungdommens kirkemøte 
 
Vedtak:  
Til møte 12. februar skrives følgende dokument: 

• Hva er det å være delegat på UKM: OØS 

• Hva betyr det å sitte i Ungdomsutvalget: TGI 

• Valgkomite: TGI spør Kjersti J. Landmark eller Einar Østerhagen   

• Hva betyr det å være på Kirkemøte: NAN/KBM 
 
Sak 49/20 Neste års UKM          NAN 
Samtale i DnkU om neste års UKM.  
Det ble snakket om sted, program og saksliste.  
 
Vedtak:  
Forslag til saksliste presenteres på neste møte etter de innspill som kom i møte. 
Det legges frem forslag på neste møte til sted å være etter presentasjon fra sekretariatet.  
- Ekstra viktig med klima og miljø aspektet i år. Det kan hende noen andre krav for 

hotell må falle for dette. Vegetarmat er viktig.  
 
Sak 50/20 Fokussak til UKM 2021: Radikal teologi      NAN  
Saken ble drøftet i DnkU. Saksordfører tar med seg de innspill som kom i samtalen.  
Bispemøtet, NKSS og Forbundet er spurt om å bidra med innspill til saken.  
 
Vedtak:  
Saksordfører: Thomas Erlandsen  
Det forberedes en sak som kan sendes til ungdomsrådene ved neste møte.    
 
Sak 52/20 Nettansvarlig for «Ungdommens kirkemøte» på Facebook  NAN 
DnkU snakket om at det er et ønske om å være mer aktiv og synlig på nett.  
 
Vedtak:  
MØD, AAN, og NAN ser på plan videre, og legger frem på neste møte i februar for drøfting. 
 
Sak 53/20 Hva skal Den norske kirkes ungdomsutvalg være?    NAN 
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DnkU har fått nytt mandat å jobbe ut fra. I den forbindelse ble det snakket om roller, visjoner 
og arbeid videre. 
 
Vedtak:  
Den norske kirkes ungdomsutvalg forkortes til DnkU 
 
 
Sak 54/20 Kontaktpersonordning for Ungdomsråd     NAN 
DnkU ønsker å ha tett kontakt med ungdomsrådene.  
 
Vedtak: 
Fordeling kontaktpersoner i DnkU 
Nord-Hålogaland:  TGI 
Sør-Hålogaland:  AAN 
Nidaros:   NAN 
Hamar:   MØD 
Møre:    KBM 
Oslo:    AAN 
Bjørgvin:   KBM 
Tunsberg:   TER 
Borg:    TGI 
Stavanger:   TWA 
Agder og Telemark:  OØS 
 
Sak 56/20 Utredning av valgregler på UKM       NAN 
Protokolltilførselen på UKM ber om at det utredes muligheten for preferansevalg på  
personvalg. 
 
Vedtak: 
DnkU ønsker at juridisk seksjon kommer på et møte å forklarer forskjellen på de ulike 
valgmodellene, og om det er mulig å gjennomføre med preferansevalg.  
På februarmøte bestemmer DnkU seg for hvilken ordning de ønsker, og sender ut på høring 
til ungdomsrådene. 
 
Sak 03/21 Vara til Kirkerådsmøtene       NAN 
NAN møter fast på Kirkerådsmøte. TGI er fast vara. 
 
På grunn av at møtene ligger i eksamensperiodene er det av og til behov for å ha flere vara: 
 
Vedtak: 
3. AAN, 4. OØS, 5. MØD, 6. TWA, 7. TER, 8. KBM 
 
Sak 04/21 Økumenikk i Dnk U        NAN 
22-26 September 2021 arrangeres det Generalmøte i EYCE i Norge.  
NAN sitter i hovedkomiteen, og MØD sitter i lokalkomiteen.  
 
Vedtak:  
AAN ønsker å delta på EYCE general meeting 22-26. september. 
NAN og MØD deltar ved å være med i lokalkomite. 
 
Sak 05/21 Handlingsplan Frivillighet       OØS 
Saken ble presentert 
 
Sak 06/21 Arbeid mellom møtene         NAN 
NAN presenterte Slack som arbeidsforum. 
 
Sak 07/21 Samarbeid med STL        NAN 
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DnkU diskuterte det som ble lagt frem på møte i november. 
 
Vedtak:  
MØD bidrar inn i samarbeid med STL 
 
Sak 08/21 Høring om strategi for Den norske kirke 2022-2025    TGI 
Høringsnotatet ble lagt frem i møte.  
 
Identitetsbeskrivelse: En bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke 
gjennom gudstjenester, undervisning, misjon og diakonalt arbeid. 
 
Formålskategorier:  
Gir en hensiktsmessig inndeling, og gir mening med denne inndelingen. 
 
Målbestemmelsene:  
Kirken i samfunnet: Klima og miljø og Religionsdialog og fremmedfrykt 
Kirken for medlemmene: Barn og unge og livslang læring 
Kirken som organisasjon: Demokratiutvikling og Rekrutering 
 
Vedtak: 
TGI og OØS jobber videre med høringssvaret og sender forslag på tekst. 
 
Sak 09/21 Eventuelt          NAN 
Ingen saker meldt til eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Nora Antonsen  
Leder Den norske kirkes ungdomsutvalg Jan Christian Kielland 
 Avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk  

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
  
  
 
 
 
                                           
 
 
Mottakere: 
Den norske kirkes ungdomsutvalg                                  
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