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Velkommen på Ungdommens kirkemøte 2020 

Velkommen til Ungdommens kirkemøte 2020! 
 
I år arrangeres Ungdommens kirkemøte (UKM) i Nidaros bispedømme. Du er hjertelig 
velkommen til spennende dager sammen med unge fra hele landet for å drøfte viktige saker 
som gjelder ungdom og kirken.   
 
Årets UKM har overskriften «Relasjon og tilhørighet», og sakene som skal behandles på 
årets UKM vil alle berøre disse to ordene.  
 
Smittevern vil sette sine begrensninger på UKM 2020. 

• Personer med luftveisinfeksjoner eller forkjølelsessymptomer skal ikke delta eller 
være til stede på UKM 2020. Gi beskjed med en gang om dette skulle oppstå underveis.  

• Det vil være gode rutiner for håndhygiene og renhold. 

• Det vil være god avstand og minst mulig kontakt mellom personer.  

• For å redusere felles bruk og berøring av inventar og utstyr, vil det ikke bli anledning 
å være til stede med stand med utdelingsmateriell. 

 
Det vil også være utarbeidet en egen smittevernsplan for arrangementet. 
 
Program 
UKM starter fredag 2. oktober kl. 15.00 med åpningsmøte på Scandic Hell hotell. For deg 
som kommer på UKM åpner registrering og innsjekking til hotellet kl. 14.00. Scandic Hell 
hotell ligger rett ved Værnes togstasjon/flyplass. Adressen er Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal. 
UKM avsluttes mandag 5. oktober kl. 18.00.  
 
Resten av programmet for UKM finner du her: www.kirken.no/ukm2020.  
Her vil også alle sakspapirer og informasjon deles. 
 
Saker til Ungdommens kirkemøte 
Sakspapirene til UKM 2020 finner du her: www.kirken.no/ukm2020  
UKM er 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. 
Dere vil få opplæring i dette på UKM. 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 fem komiteer. Sakene som skal behandles i komiteene er 
UKM 04/20 Debattklima,  
UKM 05/20 Krysskulturelle barn og unge,  
UKM 06/20 Ung Frivillighet,  
UKM 07/20 Alkohol og rus,  
UKM 08/20 Kirkens kulturarv. 
 
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 kl578@kirken.no innen 20. september. 
Vi kan ikke garantere at alle kommer i den komiteen de ber om, siden vi må fordele 
delegatene jevnt. Men alle delegater er selvsagt med og behandler alle saker i plenum. 
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Vi ber deg være godt forberedt på sakene, og aller helst drøfte dem 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.  
 
Praktisk informasjon 

• Det blir overnatting på tomannsrom med oppredd seng. Meld fra om hvem du reiser 
med, eller om du har en annen nærkontakt på UKM du kan dele rom med.  

• Komiteen vil være en gruppe også underveis på UKM, og slik være med å begrense 
antall nærkontakter.  

• Det vil ikke være mulighet til å søke permisjon underveis av UKM. På grunn av 
smittevern må alle delta gjennom hele arrangementet. 

• Dietter/matallergier må meldes inn på forhånd. 

• Protokoll fra Ungdommens kirkemøte blir lagt ut på kirken.no/ukm i etterkant av 
møtet.  

 
Dersom noe er uklart, eller du har spørsmål, kontakt Ungdomsrådgiver Katrine Lind-Solstad 
på kl578@kirken.no.   
 
 

Velkommen til Ungdommens kirkemøte 2020 og Nidaros bispedømme! 
 
 
 Med vennlig hilsen  
 
Silje Håve Smørvik  
Leder av Utvalg for ungdomsspørsmål Jan Christian Kielland 
 Avdelingsdirektør kirkefag og økumenikk 
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