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Velkommen til Ungdommens kirkemøte 2019! 

Du er registrert som delegat, gjest eller medarbeider til Ungdommens kirkemøte 2019 
(UKM). Du er hjertelig velkommen til spennende dager sammen med unge fra hele landet 
for å drøfte viktige saker som gjelder ungdom og kirken.  
«Nå spirer det fram» er overskrift for årets UKM.  

Program 
UKM varer fra fredag 4. oktober kl. 15.00 til tirsdag 8. oktober kl. 15.00  
Vi skal være i Borg bispedømme, som år feirer 50-årsjubileum -  og vi har base på vakre 
Hurdalsjøen hotell: hurdalsjoen.no 
Åpningsmøtet starter 4. oktober kl. 15.00 og dit er det også invitert noen gjester. Etter 
åpningsmøtet blir det servert middag for delegater og gjester.  
Resten av programmet for UKM ligger vedlagt og du finner det her: kirken.no/ukm-2019-til-
borg-bispedomme. Det er obligatorisk oppmøte på alle samlinger på UKM for delegatene.  

Reise til og fra UKM 
Registrering og innsjekking åpner fredag 4.oktober kl. 14.00 på hotellet.  
Vi har leid en dobbeltdekkerbuss som kjører fra Oslo Lufthavn Gardermoen, utenfor 
ankomsthallen, kl. 13.45 fredag 4. oktober. Oppmøte ved bussen senest kl. 13.30. Det er 
enkelt å komme seg til og fra Gardermoen med tog, buss eller fly. Dersom dere kjører bil: 
Kjør sammen – gjerne i el-bil . 
Ved hjemreise tirsdag 8. oktober setter vi opp buss som går fra Hurdalsjøen hotell kl. 15.00 
og som ankommer Oslo lufthavn Gardermoen kl. 15.35.  
De som sender deg til UKM betaler reisen din.  

Saker til Ungdommens kirkemøte 
Sakspapirene til UKM 2019 finner du her: kirken.no/ukm-2019-saksdokumenter-og-vedtak 
UKM ønsker å være et papirløst møte. Det betyr at du må ha med deg nettbrett eller 
PC/MAC.  
Forslag til endringer og avstemminger skjer elektronisk gjennom møteappen Goplenum. Se 
vedlagt informasjon om hvordan det fungerer. Dere vil få opplæring i dette. I forkant av UKM 
vil du motta en SMS for å logge deg på – og du kan bli kjent med systemet. 

Komiteer 
Sakene blir fordelt på komiteer. Sakene som skal behandles i komiteene er UKM 04/19 til 
og med UKM 08/19. For at vi skal kunne sette sammen gode komiteer til de ulike sakene, er 
det en fordel for oss å vite hvilke saker du er mest engasjert i, eller har lyst til å arbeide med.  
Meld fra om hvilken sak du vil være med og behandle i komité til cb842@kirken.no 
innen 20. september (husk å skrive hva du heter). Vi kan ikke garantere at alle kommer i 
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den komiteen de ber om, siden vi må fordele delegatene jevnt på komiteene. Men alle 
delegater er selvsagt med og behandler alle saker i plenum. 
Vi ber deg være godt forberedt på sakene, og aller helst drøfte sakene sammen med 
ungdomsrådet, organisasjonen du representerer eller andre ungdommer i den 
sammenhengen du kommer fra. I komiteen legger alle fram sine synspunkt, tanker og 
kommentarer til den aktuelle saken. På fredag vil vi ha en «kaférunde», der alle komiteene 
gir innspill og refleksjoner til alle sakene.  

Praktisk informasjon 
 Det blir overnatting på tremanns- og tomannsrom med oppredd seng.  
 Har du matallergier, som du glemte å skrive om i påmeldingsskjemaet? Send oss en 

mail. 
 Foreløpig protokoll fra Ungdommens kirkemøte blir lagt ut på kirken.no/ukm (under 

fanen saksdokumenter og vedtak) i etterkant av møtet.  
 Endelig protokoll blir lagt ut i slutten av oktober og sendt elektronisk til 

bispedømmekontorene og organisasjonene, samt andre relevante mottakere.  

 
Dersom noe er uklart, eller du har spørsmål, kontakt seksjon for barn, unge og 
trosopplæring i Kirkerådet ved Kristine Aksøy, ka296@kirken.no.   

 

Vedlegg 

 Program for Ungdommens kirkemøte 2019. 
 System for elektronisk møtegjennomføring av Ungdommens kirkemøte. 
 En veiledning for delegater om hvordan en sak behandles på UKM.  
 Brosjyre om ungdomsdemokratiet i Den norske kirke. 

 

 
Velkommen til Ungdommens kirkemøte 2019 og Borg bispedømme! 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Jan Christian Kielland  
Avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk Silje Håve Smørvik (sign)                                       

Leder i Utvalg for ungdomsspørsmål 
  
 
‘Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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