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Protokoll Den norske kirkes ungdomsutvalg 25. og 26. mars 2021 

 
 
DnkU: Nora Antonsen (NAN), Thomas Granheim Iversen(TGI), Matilde Ødegaard(MØD) 
Oscar Østern(OØS), Thomas Erlandsen(TER), Amanda Anvar(AAN), Tobias Wang(TWA),  
 
Forfall: Karen Heleen Bøhn Melhus (KBM) 
 
Sekretariatet:  Beate Fagerli, sak 25/21 Radikal teologi 

Hans Jurgen Schorre, sak 26/21 Sårbare økosystemer 
Steinar Ims, sak 33/21 Ung representasjon i STL 
Ingrid Vad Nilsen, sak 29/21 Hvem er DnkU og hvilken rolle skal de ha? 
Maria S. Kornvald, sak 23/21, 24/21, 31/21 
Stine Kiil Saga 
Katrine Lind-Solstad 

 
Sted:   Teams.   
 
Tid:   Onsdag 24. mars  
  Torsdag 25. mars kl 09.00-15.00, 18.00-20.00 Kurs om å være komiteleder 
  Fredag 26. mars 10.30-17.00,  
 
Åpning:  Torsdag MØD 
  Fredag: TGI 
 
 
Sak 21/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden   Saksordfører: NAN 
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 
 
Sak 22/21 Orienteringer       Saksordfører: NAN 
 
• Kirkerådsmøte 15. og 16. mars 2021 
• KV Assembly 21. august til 10. september 2022. 
• ECEN Assembly 31.mai-1. juni. 2021 
• Mediabilde  
• Nye restriksjoner nasjonalt påvirker barn og unge sterkt 
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• Oppdateringer fra ungdomsråd 
• Ungdomsrådgiversamling 
• Kirkerådets sekreteriat 
 
Sak 23/21 Trosopplæring mot 2023     Saksordfører: TGI 
 
Saken ble drøftet i møte mellom DnkU og SUNG. Sekretær tar med seg innspillene i den 
videre prossesen frem mot UKM 2021. 
 
Sak 24/21 Kors på halsen       Saksordfører: TWA 
 
Saken ble drøftet i møte mellom DnkU og SUNG. Sekretær tar med seg innspillene i den 
videre prossesen frem mot UKM 2021 
 
Sak 25/21 Radikal teologi       Saksordfører: TER 
 
Sekretær Beate Fagerli deltok i samtalen. DnkU sine innspill til saken tas med i den videre 
prossesen mot UKM 2021. 
 
Sak 26/21 Sårbare økosystem – klima og miljø    Saksordfører: AAN 
 
Sekretær Hans Jurgen Schorre deltok i samtalen. DnkU sine innspill til saken tas med i den 
videre prossesen mot UKM 2021. 
 
Sak 27/21 Grønt UKM       Saksordfører: AAN 
UKM 2021 skal gjennomføres som et grønt UKM. For å forberede dette vil DnkU gjøre noen 
grep, og gjennomgå hvilke tiltak som skal gjennomføres under UKM. Tidligere er det 
innarbeidet kjøttfri dag, papirløst møte, samt at hotellet hvor UKM gjennomføres skal ha en 
plan for grønn virksomhet. Alt dette er godt innarbeidet i UKM per i dag. DnkU ønsker at det 
også kommer bedre til syne i programmet  
 
Vedtak: 
DnkU ønsker at det på UKM skal gjennomføres Grønt minutt med informasjon om grønne 
tiltak som delegatene kan ta med seg hjem. Det skal også gjennomføres noen praktiske 
seminarer for delegatene med klima og miljø bevisthet som fokus.  
«Viste du at…» poster underveis på UKM. 
 
Administrasjonen ser på budsjett og muligheter og legger ny sak frem for DnkU på møte i 
juni.  
 
Sak 28/21 Program på UKM      Saksordfører: OØS 
 
UFUNG bestemte på sitt møte august 2020 at UKM 2021 skulle gjennomføres i Hamar 
bispedømme for å kunne markere at det i 2021 er 60 år siden Den norske kirke fikk sin 
første kvinnelige prest. Tidligere har DnkU også bestemt at de ønsker at 
ungdomsdemokratiet skal feires og markeres i 2021.  
 
Vedtak  
• Markering av ungdomsdemokratiet 20 år fredag 8. oktober med inviterte gjester 
• Markering av Ingrid Bjerkås 60 år søndag 10. oktober i Vang kirke. 
 
Sak 29/21 Hva er DnkU og hvilken rolle skal de ha?   Saksordfører: NAN 
 
Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum og Kirkerådets direktør Ingrid Vad Nilsen deltok i 
samtalen med DnkU. 
 
Sak 30/21 år Ungdom i korona      Saksordfører: NAN 
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Det er kommet en henvendelse fra MF Vitenskapelige høyskole om å delta i et 
forskningsprosjekt. MF inviterer kandidater til å samle inn tanker og meninger om hvordan 
smittevernstiltak og pandemi påvirker relasjonen til Den norske kirke. Dette vil være en 
minnesamling som skal dokumentere opplevelser gjennom pandemien, samt at det vil være 
bakgrunnsmateriale for forskning..  
 
Vedtak 
Nora sender informasjon videre til OØS, TGI og MØD som blir med på undersøkelsen. Alle 
oppfordres til å dele tilbudet om å være med i undersøkelsen. 
 
Sak 31/21 Ungdomsrådsamling      Saksordfører: NAN 
 
DnkU har ved sin kontaktpersonordning opprettet en tettere kontakt med ungdomsrådene i 
bispedømmene. Det er ved flere anledninger drøftet om det skal være en samling for 
ungdomsrådene eller lederne av ungdomsrådene. Mange av ungdomsrådene kunne ikke 
gjennomføre ungdomsting i 2020, og behovet for å holde motivasjon oppe og bidra til 
inspirasjon er det forslag om å gjennomføre en digital samling våren 2021. 
 
Vedtak:  
Det inviteres til en digital samling 14. juni kl 18-20 for ungdomsrådene. 
OØS blir med å planlegger samlingen. 
 
Sak 32/21 Økumenisk ungdomssamling i september   Saksordfører: NAN 
 
EYCE general meeting gjennomføres i Norge 22-26. september. 
Det er i samtaler med Norges kristne råd bestemt at det også gjennomføres en norsk  
økumenisk ungdomssamling lørdag 25. september. 
. 
Vedtak: 
TGI tar ansvar for å starte komiteen, og rekrutterer noen flere medlemmer.   
 
Sak 33/21 Ung representasjon i STL     Saksordfører: MØD 
Steinar Ims deltok i møte og presenterte vedtaket fra STL. 
 
Vedtak: 
AAN er valgt på vegne av DnkU til å delta i STL møtene frem til 8. oktober 2021. 
 
Sak 34/21 Møte med Samisk ungdomsutvalg    Saksordfører: NAN 
 
DnkU og SUNG anser det som viktig å samarbeide tett om saker som gjelder ungdom i Den 
norske kirke. Derfor må SUNG involveres tett i saker som skal sendes til UKM.  
 
 
Sak 35/21 Eventuelt        Saksordfører: NAN 
 
Ingen saker meldt til eventuelt 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Nora Antonsen  
Leder Den norske kirkes ungdomsutvalg Jan Christian Kielland 
 Avdelingsdirektør kirkefag og økumenikk 
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Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg:  
Samtalereferatl Den norske kirkes ungdomsutvalg 25. og 26. mars 2021 
 
 
 
                                           
 
 
Mottakere: 
Den norske kirkes ungdomsutvalg,                                   
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