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53/21 Godkjenne Innkalling og saksliste

NAN

Sak om å oppfordre kirkens biskoper og ansatte til å bidra på OD dagen legges til under
eventuelt.
Innkalling og dagsorden godkjent
54/21 Orientering fra møte 29. juni 2021
Den 29. juni ble det avholdt et ekstraordinært møte i DnkU på Teams.
Det ble gjennomgått sakspapir til kirkelig organisering, og innspill på dette.

TGI

Orientering fra møte 29. juni 2021 tas til etterretning
55/21 Orienteringer
NAN
 Kirkerådsmøte juni 2021
 Markering av 22. juli i Den norske kirke
Markert på Dnkungdomutvalg sin Instagramkonto, ved noen innlegg i forkant og ved at
utformet bønn ble på selve dagen.
 Mottagelse på Olsok i Trondheim 29. juli
 Reiseregler og klimatiltak for ansatte
 Trosopplæringskonferansen «Drivkraft»
Nora deltar i hovedsendingen og i et seminar om klima.
 Ansettelse av generalsekretær i Samisk kirkeråd
Kristina Labba er ansatt og starter i slutten av august.
 Diakonale tiltak for unge i Storby
 Drop-in dåp og vigsel
 Trosopplærinsgutvalget
Har fått utsatt frist til 1. januar 2022.
 Innovasjonsmidler og rekruttering
 Utredning av barneråd
 Arendalsuka
DnkU tar de framlagte sakene til orientering
56/21 Program UKM
OØS
DnkU gjennomgikk programmet, og hadde samtale med hotellet om ønsker og behov.
Fra 2020 er lærdommen at det må settes av tid i første plenum med konstituering. Om noen
delegater har endringsforslag til forretningsorden gjøres plenumsbehandlingen lørdag
morgen i første komitetid.
Komitefordeling sendes til delegatene en uke før.
Kveldsbønn under UKM følger vedtatt tema.
Plenum: Alle ungdomsråd og organisasjoner blir utfordret til å orientere om hva de har gjort
det siste året med sakene fra UKM 2020.
UKM gjennomføres med bare vegetarisk mat. Mulighet for kjøtt under måltid med buffet.
DnkU vedtar program for UKM 2021.
57/21 Sårbare økosystem – klima og miljø

AAN

DnkU vedtar sakspapiret «Sorg og sinne, handling og håp» som sakspapir til UKM 2021
med de endringene som fremkom i møtet.
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58/21 Radikal teologi

TER

Forslag på vedtak fra TER:
DnkU bytter tittel på saken fra «Radikal teologi» til «Influencerteologi» og stryker
undertittelen.
Enstemmig vedtatt.
DnkU vedtar sakspapiret til «Influencer-teologi» som sakspapir til UKM 2021 med de
endringene som fremkom i møte.
59/21 Kors på halsen – ungdom trygg på sin kristne identitet

TWA

DnkU vedtar å endre tittel på saken til «Vevd tro – ungdom trygg på sin kristne identitet»
som sakspapir til UKM 2021 med de endringene som fremkom i møtet.
60/21 Kirkelig organisering 2023

TGI

DnkU vedtar sakspapiret til «Kirkelig organisering 2023» som sakspapir til UKM 2021 med
de endringene som fremkom i møtet.
61/21 Høring valg av prest og lek kirkelig tilsatt
NAN
DnkU fikk 21.06.21 tilsendt høring om regler for valg av prest og lek kirkelig tilsatt. Frist for å
levere høringssvar er 15. september.
DnkU vil svare følgende på høringsspørsmålene:
1. Dette støttes. Ett forbehold: når det gjelder frister for å sende inn forslag til valg må
dette samkjøres med øvrige valg.
2. Dette støttes. Og det må være under forutsetning om at alle kan stemme, og gjøres
universelt tilgjengelig. Sikrer også opptelling av stemmer.
3. Det er viktig at det finnes, stemmene må håndteres av bispedømmerådene, selv om
beslutningsmyndigheten ligger hos Kirkerådet. Skal det gjennomføres omvalg må
dette bestemmes av Kirkerådet, og ikke være bispedømmerådet.
4. Preferansevalg er å foretrekke da det sikrer bedre representativitet. Dette sikrer at
hver stemme teller.
5. Det anbefales å samkjøre fristene.
6. Skjæringsdato er ok. Det bør legges til et unntak om retting ved flytting, og ved
oppstart i ny jobb. Dette for å sikre at studenter som begynner i jobb etter endt
utdanning får stemmerett ved valg.
7. Ingen øvrige kommentarer.
DnkU vedtar høringssvar for valg av prest og lek kirkelig tilsatt med de innspill som kom i
møtet.
62/21 Prosess kirkelig organisering

TGI

DnkU tar tilsendt høring om kirkelig organisering til orientering, og fremmer et forslag til
høringssvar i november basert på vedtak i UKM og behandling i DnkU. Ungdomsrådene
sender sine innspill til DnkU sitt svar gjennom UKM.
TGI og NAN utformer svar til møte i november.
63/21 Fokussaker 2022
DnkU fremmer forslag om følgende saker som Fokussak til UKM 2022:
 Likestilling, rasisme og mangfold i Dnk
- TGI
 Kirkens arbeid med forbruk og rettferd
- NAN

NAN
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Trosopplæring mot 2023

- TWA

64/21 Tema for UKM 2021

TWA

Tema for UKM 2021 blir «Vi er et folk på vandring».
65/21 UKM 2022

NAN

DnkU vedtar at UKM 2022 gjennomføres på Gjøvik.
DnkU ønsker å se på klimakostnader, økonomiske kostnader, administrative konsekvenser
og reisevei for delegatene for fremtidige arrangement. DnkU ber om at det utredes grundig
og i god tid før hotell skal bestemmes for UKM 2023 og fremover.
DnkU vil understreke at det er viktig med særpreg for hvert UKM.
66/21 Orienteringssak fra valgkomité

AAN

DnkU tar orienteringen fra valgkomiteen til etterretning.
67/21 Sosiale medier

NAN

DnkU vedtar nytt SoMe plan for Instagramkontoen «dnkungdomsutvalg».
68/21 Økumenisk ungdomssamling

TGI

DnkU tar orienteringen om økumenisk ungdomssamling til etterretning
69/21 Saker til UKM

NAN

I tillegg til de valgte sakene som DnkU har arbeidet med frem til UKM 2021 skal det sendes
ut følgende sakspapirer
1/21 Konstituering og forretningsorden og mandat valgkomite til UKM
2/21 Orienteringer
3/21 Valg
9/21 Fokussak 2022
DnkU vedtar sakspapirene som sendes ut til UKM 21
70/21 Tekst til trosopplæringsutvalget

TER

DnkU vedtar teksten med innspill til trosopplæringsutvalget med de endringene som
fremkom i møte.
71/21 Bygge felleskap for barn og unge

NAN

DnkU drøftet forslag til satsning for Kirkerådet «Bygge fellesskap for barn og unge».
DnkU mener at det må satses på å reetablere allerede eksisterende tiltak, satses på nye
arenaer og ha et særlig fokus på eldre ungdom og unge voksne (16-25 år) som har vært
særlig utsatt under pandemien. Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonene er
viktig for satsningen.
72/21 Resolusjon til UKM fra Stavanger ungdomsråd
Stavanger ungdomsråd har oversendt resolusjon til behandling på UKM.
DnkU oversender resolusjon fra Stavanger ungdomsråd til behandling på UKM 2021.

NAN

5 av 5

73/21 Eventuelt - Oppfordring til kirkens ansatte om å delta på OD-dagen 2021
NAN
DnkU vil sende oppfordringen til biskopene om å delta på OD-dagen, og at de tar dette
videre til sine menigheter.
Vedtatt tekst som oversendes biskopene:
Den norske kirkes ungdomsutvalg oppfordrer biskopene og øvrige kirkelige ansatte til å tilby
seg å ha med skoleelever på OD-dagen. Dette vil være et viktig og annerledes
rekrutteringstiltak for å vise frem kirken som arbeidsplass samtidig som det vil være med på
å støtte kampanjen «Du er innafor» for Sør-Afrika. For unge vil det ikke minst være en
spennende opplevelse å få være med en biskop, diakon, kirketjener eller annen kirkelig
ansatt i det arbeidet som gjøres - enten det er bispekontoret, gravferd eller et trosopplæring
arrangement.
Saken UKM 04/19 - Rekruttering utfordrer kirkelige ansatte til å løfte frem og fortelle de gode
historiene fra sin arbeidshverdag. Hva er vel bedre måte å gjøre dette på enn å vise dem?
Videre har forslaget til rekrutteringsstrategi som kirkemøtet skal vedta i 2021 også som
punkt 2 at ansatte og frivillige medarbeidere involverer unge i kirkelig tjeneste. Ved å la
ungdom jobbe i kirka på OD-dagen vil kanskje unge oppleve å bli involvert på en helt ny
måte.
Vi har selv noen morsomme erfaringer fra OD-dagen, og det er både stas og spennende
som ung å få være med på ulike arbeidsplasser!

Med vennlig hilsen
Nora Antonsen
Leder, Den norske kirkes ungdomsutvalg

Jan Christian Kielland
Avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk
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