
Invitasjon til 

Nord-Hålogaland bispedømmes ungdomsting 2021 

Vil du være med å gjøre en forskjell i Den norske kirke? Vil du treffe andre ungdommer fra hele 

Nord-Hålogaland bispedømme som er engasjert for kirke og samfunn, og være med i et  

spennende og sosialt fellesskap? Vil du få trening i, og delta i demokratiske prosesser? Da kan 

kanskje ungdomstinget i Nord-Hålogaland være noe for deg! 

Ungdomstinget i  

Nord-Hålogaland 

Ungdomstinget i Nord-

Hålogaland bispedøm-

me (UT) er et møtested 

for unge i kirka i Nord-

Hålogaland. Her er du 

mellom 15-30 år med på 

forme kirkens fremtid – 

hvordan du vil at kirka og 

menigheten skal være! UT 

er et sosialt sted der du kan få 

nye relasjoner, vennskap og være med i et stort kris-

tent fellesskap.  

Ungdomstinget... 

− består av delegater mellom 15-30 år fra menighe-

tene i bispedømmet. 

− behandler viktige saker som angår både unge, 

kirka og hele samfunnet. 

− velger ungdomsrådet, som møtes flere ganger i 

året , gjennomfører UT, og samarbeider med bis-

pedømmeråd og biskop. Vi jobber for å fremme 

ungdomsarbeid i kirka på ulike måter, og sender 

delegater til Ungdommens kirkemøte som påvir-

ker kirka på aller høyeste nivå.  

Sakene på ungdomstinget 2021 

Hovedtema i år er «Felleskap»,  og vi skal ta opp 

disse sakene: 

Influenserteologi 

Hvordan møter vi ulik teologi på sosiale medier? 

Hvordan snakker vi om hverandre som kristne? 

Ung frivillighet 

Hvordan kan kirka bli et sted hvor unge får  

engasjere seg i det de opplever som viktig? 

Mangfold og ansvar 

Hvordan kan vi som kirke se og ta vare på mang-

foldet vi er av minoritetsbakgrunner, etnisitet,  

funksjonsevne og identitet? 

Hva skjer? 

− Komitéarbeid, saksbehandling  

og plenumsmøter 

− biskop Olav Øygard 

− Ruben Gazki 

− Sosialt samvær 

− Gudstjeneste og  

andakter 

− Festmiddag og  

festkveld 

 

 

Vil du bli med?  

Se baksiden for praktisk info... 

«Fellesskap» 

 

 UT 21 -  Alta - 19.-21. november 2021 



Praktisk informasjon 

Tid og sted 

− 19. -  21. november 2021 

Thon Hotel Alta 

 

Påmelding 

− Dersom du ønsker å være med, ta kontakt 

med en som arbeider i din menighet. 

− Hver menighet i bispedømmet kan sende 

inntil to delegater mellom 15 og 30 år. 

− Menigheten betaler en egenandel på kr 800 

pr. delegat ved påmelding, samt reisekost-

nader. Menigheten kan også få reisestøtte 

på inntil kr. 2000 for delegater fra Tronde-

nes og Senja prosti, og inntil kr 1000 for 

delegater fra Finnmark (unntatt Alta). 

− Menigheten/medarbeideren melder  

delegater til UT via denne linken:  

https://www.checkin.no/event/36341 

− Påmeldingsfrist:  19. oktober. 

Praktisk 

− UT er et rusfritt arrangement. Regelen  

gjelder for alle, også dem over 18 år. 

− Detaljert program og pakkeliste blir sendt 

ut etter påmelding. 

− Det tilrettelegges for å kunne følge de gjel-

dende smitteverntiltakene i samarbeid med 

hotellet 

− Det tilrettelegges for mest mulig digital 

saksbehandling. Vi ber alle delegater om å 

ta med smarttelefon/brett/PC. 

Program 

Programmet er foreløpig og kan bli endret. 

Fredag 19.11: 
10:00- 
12:00:  Ankomst og registrering 
12:00  Lunsj 
12:45 Åpning i plenum 
 Komitéarbeid 
 Middag 
 Sosialt 
 Kveldssamling i kirka 

Lørdag: 20.11 
08:00 Frokost  
09:00 Morgenbønn   
 Lunsj  
 Plenum 
 Biskopens time (spørretime) 
 Komitearbeid og plenumsvedtak
 Møte med Ruben Gazki 
 Festmiddag 
 Underholdnings/festkveld/show
 Kveldsbønn  
23:15 Ro på hotellet 

Søndag 21.11: 
08:00     Frokost 
09:00 Plenum: Valg av NHUR 2021-22 
10:00 Siste utsjekk 
11:00 Gudstjeneste i kirka 
 Konstituering av nye NHUR 
13:00 Farvel og avreise 

 

Kontakt 

− Spørsmål og henvendelser om UT kan  

rettes til Kristian Due ved Nord-

Hålogaland bispedømmekontor: 

od539@kirken.no eller tlf: 48029124. 

− Følg også med på våre hjemmesider:  

http://www.kirken.no/nord-haalogaland. 

https://www.checkin.no/event/36341

