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DnkU 25/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Den norske kirkes ungdomsutvalg - DnkU 27.03.2022 25/22 

 
 
Møtebehandling 

DnkU fikk for første gang alle sakspapirer tilsendt via E-meetings. 
Det ble lagt til en sak under eventuelt; «Invitasjon av KABB til Ungdommens 
kirkemøte». 
 
Den norske kirkes ungdomsutvalg vedtak  

Innkalling, saksliste og dagsorden godkjent 
Invitasjon til Ungdommens kirkemøte settes som eventuelt sak. 

 

DnkU 26/22 Orienteringer DnkU 27. mars 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Den norske kirkes ungdomsutvalg - DnkU 27.03.2022 26/22 

 
Møtebehandling 

Ungdomsråd:  

 URO: Hatt to møter siden sist. Planlegger ungdomsting i slutten av mai.  

 SHUR: Flere i ungdomsrådet har trukket seg, og det må derfor være god 
bistand fra bispedømmekontoret. Ungdomsting gjennomføres april. 

 NUR: Har gjennomført ungdomsting i mars.  

 NHUR: Drar til Nepal med Himalpartner i påsken. 

 BUR: Veikryss, med ungdomsting, gjennomføres i august. 

 BOUR: God respons på gratulasjon til ny biskop. Ikke ungdomsting i 2022. 

 SUNG: Er i ansettelsesprosess for ny ungdomsrådgiver.  

Samarbeidsrådet for Tros- og livssynsamfunn:  

 Var årsmøte i slutten av februar. Ble avholdt i det Mosaiske trossamfunn. 
Vedtok regnskap og budsjett, og en uttalelse om Ukraina.  

 Spilt inn en video om vaksinering.  

 Neste møte er 28. april i det bosnisk muslimske moskeen i Oslo.  

 
Kirkerådsmøte: Gjennomført 24. og 25. mars på Gardermoen. 

 Kirkelig organisering. Ser på andre muligheter en prostifellesråd. Det blir 
lettere for unge å engasjere seg for hvilken ordning en ønsker, når tegningene 
blir tydeligere.  

 Godkjente Sædalen kirke i Bergen, en kirke som blir en nærkirke i en allerede 
etablert sogn.  

 Gjennomgang av årsregnskap, og hvor penger skal investeres fremover.  

 Gjennomgang av kirkemøte vedtak fra 2018-2021.  
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 Liturgi for alle helligdagene i påsken, samt liturgi for askeonsdag.  

 
Økumenisk ungdomssamling: 

 Norges kristne råd hadde en workshop om Global uke, og tema for uken.  

 Podcasten «Kulturkræsj» kom, og det var et veldig godt opplegg.  

 Besøk hos fire kirkesamfunn i Oslo.  

 Ønskelig fra ungdommene at dette gjentas. 

 
Kirkerådet: 

 I 2021 var det flere tiltak for Unge voksne i årsplanen for Kirkerådet. En av 
tiltakene var å utvide tilbudet om VENTIL. Kirkerådet har kjøpt domene 
ventil.no og gjør det enklere å komme i kontakt med et sjelesorgtilbud.  

 Årsrapportering: Det er økning i besøk av barnehager, men nedgang i 
skolegudstjenester. Menighetene har fått til veldig mye selv med strenge 
smittevernstiltak. Nedgang i ungdomsarbeid. 

Utlysninger:  

 Det er ute en utlysning for organisasjonene for å skape større og flere 
felleskap for barn og unge.  

 Det kommer 5 april utlysninger for menigheter for å kunne gjøre noe etter 
breddetiltak. Det kommer midler på diakoni og kultur. Det kommer også midler 
til rekruttering, og da for lederkurs i menighetene, og for at unge skal kunne få 
sommerjobb i kirken. 

 Kontaktnettverk er opprettet for interesseorganisasjoner for mennesker med 
funksjonsnedsettelser. Jobbes med universell tilrettelegning også digitalt. 

 
 
Den norske kirkes ungdomsutvalg vedtak  

Den norske kirkes ungdomsutvalg tar orienteringene til etterretning.  
 

 

DnkU 27/22 Fokussaken "Trosopplæring mot 2023" 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Den norske kirkes ungdomsutvalg - DnkU 27.03.2022 27/22 

 
 
Møtebehandling 

Brev er sendt ut til alle inviterte på Ungdommens kirkemøte, med orientering om 
fokussaken. Vedlagt ligger også et forslag til gjennomføring av en workshop som kan 
gjøre på ungdomsting, i ungdomsrådet eller på et arrangement i en organisasjon.  
Brevet ble godkjent av AU DnkU på bakgrunn av samtale i DnkU 14. februar. 
 
Den norske kirkes ungdomsutvalg vedtak  
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Den norske kirkes ungdomsutvalg tar orienteringene til etterretning. 

 

DnkU 28/22 Invitasjon til økumenisk ungdomssamling 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Den norske kirkes ungdomsutvalg - DnkU 27.03.2022 28/22 

 
 
 
Møtebehandling 

Invitasjon til Økumenisk ungdomssamling ble sendt til DnkU, samt alle 
ungdomsrådene.  
 
Den norske kirkes ungdomsutvalg vedtak  

Den norske kirkes ungdomsutvalg tar orienteringene til etterretning. 

 

DnkU 29/22 Høring "Helhet, integrering og sammenheng i kirkelig 
undervisning og læring" 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Den norske kirkes ungdomsutvalg - DnkU 27.03.2022 29/22 

 
Møtebehandling 

DnkU fikk 01.03.22 tilsendt høringen "Helhet, integrering og sammenheng i kirkelig 
undervisning og læring". 
 
Votering 

Spørsmål 17.1.3. 
To uenig og fire enig. 
 
Spørsmål 5.2.  
En uenig og fem enig 
 
Øvrige spørsmål var enstemmig 
 
Den norske kirkes ungdomsutvalg vedtak  

DnkU vedtar høringssvar for «Helhet, integrering og sammenheng i kirkelig 
undervisning og læring» med de merknader som kom frem i møtet. 

 

DnkU 30/22 Høring om regler for valg av menighetsråd og leke 
medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene) og 
tilhørende endringer i kirkeordningen 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Den norske kirkes ungdomsutvalg - DnkU 27.03.2022 30/22 

 
Møtebehandling 

DnkU fikk 16.02.22 tilsendt høring om regler for valg av menighetsråd og leke 
medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøte. Saken var forberedt av Thomas 
Raadin Iversen.  
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Den norske kirkes ungdomsutvalg vedtak  

DnkU vedtar høringssvar for regler for valg av menighetsråd og leke medlemmer til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene) og tilhørende endringer i 
kirkeordningen med de merknader som kom frem i møtet. 
 

DnkU 31/22 UKM-sak: Mandat for ungdomstinget i bispedømmet 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Den norske kirkes ungdomsutvalg - DnkU 27.03.2022 31/22 

 
Møtebehandling 

DnkU gjennomgikk forslag til sakspapir for saken UKM Mandat for ungdomsting.  
Bispedømmene gjennomfører sine ungdomsting på ulike vis, og DnkU ønsker derfor 
å gjennomføre en spørreundersøkelse for ungdomsrådene om de kjenner til 
mandatet for ungdomstinget i sitt bispedømme, og erfaringene deres med 
gjennomføring og medvirkning i planlegningen av ungdomsting.  
 

Votering 
Enstemmig. 
 
Den norske kirkes ungdomsutvalg vedtak 

DnkU legger sakspapiret til grunn, og ber om at innspillene som kom frem i møte 
innarbeides i saksdokumentet. Det gjennomføres en spørreundersøkelse blant 
ungdomsrådene som sendes ut før påske. DnkU setter ned et AU som forbereder 
høring bestående av Sondre og Karen, og den gjennomføres med svarfrist 15. mai. 
Innspillene innarbeides i sakspapiret. 
 

 

DnkU 32/22 UKM- sak: En universelt utformet kirke 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
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1 Den norske kirkes ungdomsutvalg - DnkU 27.03.2022 32/22 

 
 
Møtebehandling 

DnkU fikk presentert sakspapiret til Ungdommens kirkemøte om «En universelt 
utformet kirke». DnkU hadde også besøk av KABB - kristent arbeid blant svaksynte, 
som en forberedelse til behandling av saken. 
 

Votering 
Enstemmig. 
 
Den norske kirkes ungdomsutvalg vedtak  

DnkU legger sakspapiret til grunn, og ber om at innspillene som kom frem i møte 
innarbeides i saksdokumentet.  
Og ønsker å legge til grunn at retning for saken blir inkludering i de demokratiske 
prosessene og fokus på felleskapsbyggende arbeid med universell utforming, og at 
dette er en overordnet visjon for Den norske kirke.  

 

DnkU 33/22 Orientering om studietur til Genève april 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Den norske kirkes ungdomsutvalg - DnkU 27.03.2022 33/22 

 
 
Møtebehandling 

DnkU ble orientert om det foreløpige programmet og avtaler som er gjort for studietur 
til Genève april 2022. Innspill til programmet ble gitt.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Den norske kirkes ungdomsutvalg vedtak  

DnkU tar orienteringen til etterretning. 

 
DnkU 34/22 UKM-sak: FORANDRINGSAGENTER 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Den norske kirkes ungdomsutvalg - DnkU 27.03.2022 34/22 

 
Møtebehandling 

DnkU fikk presentert sakspapiret til Ungdommens kirkemøte «Forandringsagenter». 
Dette er en sak som følger opp UKM 2021 vedtak i «Sorg, sinne, handling og håp» 
Samt vedtak i Kirkemøte 2021. 
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Votering 

Enstemmig. 
 
Den norske kirkes ungdomsutvalg vedtak  

DnkU legger sakspapiret til grunn, og ber om at innspillene som kom frem i møte 
innarbeides i saksdokumentet.  
DnkU blir med og tester bruken av Jesus Do-jo og arrangerer konkurranse mellom 
ungdomsrådene og organisasjonene ved hjelp av verktøyet Ducky. 

 

DnkU 35/22 Eventuelt 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Den norske kirkes ungdomsutvalg - DnkU 27.03.2022  

 

Møtebehandling 

Sak «Invitasjon til ungdommens kirkemøte» ble lagt til sakslisten i møte, og det kom 
forslag om å invitere KABB til Ungdommens kirkemøte 2022.  

§4e i Regler for Den norske kirkes ungdomsdemokrati står det  
       Ungdommens kirkemøte består av: 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. 
Delegaten oppnevnes av organisasjonens styre, 

Da KABB har startet opp sitt ungdomsarbeid igjen foreslås det derfor at DnkU 
inviterer dem til UKM 2022. 

Votering 

Enstemmig. 

Den norske kirkes ungdomsutvalg vedtak  

KABB inviteres til Ungdommens kirkemøte 2022. 
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