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Protokoll Den norske kirkes ungdomsutvalg 12. februar 2021 

 
DnkU:  Nora Antonsen (NAN), Thomas Granheim Iversen (TGI), Matilde 

Ødegaard (MØD), Oscar Østern (OØS), Thomas Erlandsen (TER), 
Amanda Anvar (AAN), Tobias Wang (TWA), Karen Helene Bøhn 
Melhus (KBM) 

 
Sekretariatet:  Stine Kiil Saga, Katrine Lind-Solstad (sekretær) 
   Sak 16/21 Margit Onstein 
   Sak 17/21 Ingeborg Dybvig  
   Sak 17/21 Heidi Olsen 
 
Sted:    Teams  
 
Tid:    Kl 09.30-16.00 
 
Åpning:   MØD 
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Sak 10/21  Godkjenning av innkalling og dagsorden Saksordfører: NAN 
 
Innkalling og dagsorden godkjent 
 
Sak 11/21  Orienteringer     Saksordfører: NAN 

 Kirkerådsmøte 28. og 29. januar 2021 
- Klimasak til behandling 
- Retningslinjene for debatt fra UKM blir oppstart på komitearbeidet på Kirkemøte 
- Et ekstraordinært kirkemøte om fjernmøte i mars.  
- Sak om kirkevalg, forslag om at forhåndsstemming skal kunne foregå på 

ungdomsarrangement. 
- Kirkemøtet er blitt utsatt til 11.-16. november 

 

 EYCE generalforsamling og økumenisk ungdomssamling 
- Lørdag 25. september vil det bli avholdt en økumenisk ungdomssamling. DnkU og 

Unge katolikker er utfordret til å starte planlegning av dette arrangementet. 
Ungdomssamlingen foregår også om det ikke blir EYCE generalmøte. 
 

 Invitasjoner til DnkU 
- Invitasjon til å delta på Quaker International summer School. Arrangement er digitalt. 

For unge mellom 20-26 år. Søknadsfrist 15. februar.  
- Webinar om hvordan snakke med ungdom om alkohol og rus, 8. april, i samarbeid 

med Blå kors og Kirkerådet. NAN deltar med innlegg.  
 

 Ungdomsråd 
- Borg skal ha ungdomsting i høst. 4 stykk i rådet, og resten har søkt permisjon. 
- Nord-Hålogaland har ikke svart på henvendelsen enda 
- Tunsberg, skal ha møte mandag 15. februar og da møter TER dem 
- Hamar skal ha møte 18. februar 
- Oslo skal prøve å ha ungdomsting i vår.  
- Nidaros har sendt forslag til markering av ungdomsdemokratiet 
- Samtlige ungdomsting er utsatt til høsten 2021, om ikke Oslo kan gjennomføre i mai. 
 
Kontaktinformasjon fra øvrige ungdomsråd må sendes fra ungdomsrådgiverne. 

 

 Kirkerådet  
- Månedlig samlinger med ungdomsrådgiverne 
- Webinar om dåpssamtale med ungdom og voksne 4. mars. Det er også viktig å 

legge til rette for de som ønsker å døpe barnet når kirkene åpner, selv om barnet er 
vokst ut av dåpskjolen 

- Forslag om å ha en DnkU sak om dåp for ungdom 
- Hvordan skal vi satse på ungdom i Dnk?  
- Konfirmantkampanje.  

 
Sak 12/21  Valg av saker til UKM 2021    Saksordfører: TGI 
 
Vedtak: DnkU ønsker at Sårbare økosystemer, Kors på halsen og Trosopplæring mot 2023 
behandles på UKM 2021. Som resolusjoner ses det på om UKM behandle: Kirken som 
arbeidsplass, Psykisk helse etter korona, Påskens gudstjenester, Ungdomsarbeid – tiden 
etter konfirmasjon. 
 
Sak 13/21Valg av hotell til UKM 2021    Saksordfører: MØD 
 
Vedtak: DnkU vedtar at UKM 2021 arrangeres på Quality Strand Gjøvik. Sekretariatet legger 
frem en sak til august med mer informasjon om prosess for å velge hotell.  
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Sak 14/21 Invitasjon til UKM 2021     Saksordfører: OØS 
DnkU inviterer barne- og ungdomsorganisasjoner til å være delegater på UKM 2021.  
I § 4e står det: en delegat fra hver av organisasjonene som driver ungdomsarbeid tilknyttet 
Den norske kirke. Organisasjonen må ha kristen formålsparagraf og mottatt invitasjon fra 
Den norske kirkes ungdomsutvalg.  
 
Vedtak: DnkU inviterer organisasjoner som er medlem i SBU til UKM 2021 
 
Sak 15/21 Fokussak UKM 2021      Saksordfører: TER 
 
Saken ble drøftet og det jobbes videre med de innspillene som kom i samtalen. 
 
Sak 16/21 Valgform for personvalg på UKM 2021   Saksordfører: KBH 
Etter protokolltilførselen UKM 2020 må DnkU ta stilling til om personvalg på UKM skal 
gjennomføres med preferansevalg eller etter alminnelig flertall. 
 
Vedtak: DnkU sender ikke spørsmål om valgform til høring i ungdomsrådene i denne 
omgangen, og ønsker å gjennomføre UKM etter dagens valgordning med alminnelig flertall. 
 
Sak 17/21 Satsning på SoMe i Ungdomsdemokratiet   Saksordfører: MØD 
 
Saken ble drøftet og det jobbes videre med de innspillene som kom i samtalen. 
 
Sak 18/21 Forberedelse til delegatene på UKM    Saksordfører: TWA 
 
Vedtak: Tekstene oppdateres med de innspill som kom i møte, og sendes ut med invitasjon 
til UKM 21. 
 
Sak 19/21 Markering av ungdomsdemokratiet 20 år   Saksordfører: NAN 
 
Vedtak: Det jobbes videre i sekretariatet med å fremlegge et forslag til markering av 
ungdomsdemokratiet. Det oppfordres til lokale markeringer og involveringa av 
bispedømmeråd og Kirkerådet. 
 
Sak 20/21 Grønt UKM 2021     Saksordfører: AAN 
 
Saken ble drøftet og det jobbes videre med de innspillene som kom i samtalen. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Nora Antonsen  
Leder utvalg for ungdomsspørsmål Jan Christian Kielland 
 Avdelingsdirektør kirkefag og økumenikk 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.Vedlegg: 
Samtalereferat Den norske kirkes ungdomsutvalg 12. februar 2021 
 
 
                                           
Mottakere: 
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