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Innledning 
«Engasjert» var tema for årets Ungdomsting (UT). Med dette ville vi sette fokus på unges 

engasjement og at vi er engasjert  - både i dagsaktuelle saker som vi mener er viktig at blir 

behandlet og av viktigheten av at unge engasjerer seg i kirke og samfunn.   

 

Ungdomstinget i Nord-Hålogaland bispedømme er et viktig møtepunkt og inspirasjonssted for 

unge i alderen 15-30 år. Et møtepunkt på tvers av menighets- og organisasjonsgrenser, et sted 

for læring og meningsutveksling. Et sted for fellesskap og debatt. Takk også for hilsener fra 

Nord-Hålogaland bispedømmeråd og de ulike institusjonene for utdanning til kirkelig 

tjeneste.   

 

Delegatene var frimodige og viste et stort engasjement, både i komiteene og i 

plenumssamlingene. De ulike sakene ble først behandlet i de respektive komiteene, presentert 

i plenum før innspillene ble behandlet i komiteene på nytt. Deretter behandlet i plenum for 

vedtak. De ulike komiteene ble ledet av medlemmene i Nord-Hålogaland bispedømmes 

Ungdomsråd (NHUR). 

 

Komité 1, med ansvar for sak 2 ble ledet av Håkon A. Solum og Martin Rimstad 

Komité 2, med ansvar for sak 3 ble ledet av Benjamin Ellingsen og Johanne S. Grønbeck 

Komité 3, men ansvar for sak 4 ble ledet av May-Eldri Hanssen og Maria B. Graff 

Komité 4, med ansvar for sak 5 ble ledet av Jørgen Johnsen og Tale-Iren Knutsen 

 

Denne protokollen gir innspill til saker/tema som er av betydning, samtidig som både 

enkeltpersoner, ledere og ulike råd utfordres til videre innsats i Den norske kirke. 

Som det fremgår av protokollen, benyttes både UT og NHUT som forkortelser. Nord-

Hålogaland Ungdomsting (NHUT), benyttes særlig i sakene som de ulike komiteene arbeidet 

med og som ble vedtatt i plenum. 
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Leder av NHUR, Oda H. B. Mortensen, ønsket velkommen og ledet møtet frem til 

dirigentskapet var valgt. Dirigentskapet ledet så møtet videre. 

 

 

 

Sak 1/2017  Konstituering og forretningsorden 

 
Ungdomstinget i Nord-Hålogaland har både statutter og forretningsorden som ble 

gjennomgått.   

 

Vedtak: 

 UT godkjenner forslag til forretningsorden for UT 2017. 

 Innkalling og sakspapirer godkjennes 

 UT valgte følgende tre personer til dirigentskap:  

May-Eldri Hanssen, Martin Rimstad og Michael Frostmo 

 UT valgte «crew’et (ansatte) til tellekorps 

 

 

 

Sak 2/2017  Engasjert…for MILJØ - Skaperverket  

 
Ungdomstinget i Nord-Hålogaland bispedømme vil at alle menighetene i bispedømmet blir 

grønne menigheter og/eller Miljøfyrtårn.1 For at dette skal skje, må menighetsmedlemmene 

bli engasjert i saken. Menighetene må gi informasjon om konseptet grønne menigheter og 

Miljøfyrtårn, slik at medlemmene blir klar over at dette er noe de kan engasjere seg i. Dette 

kan skje gjennom sosiale medier, gjennom å arrangere sosiale møteplasser for hele familien 

der dette er tematikken og gjennom å ha tema om klimaendringer og grønne menigheter i alle 

deler av trosopplæringen. Vi vil også at dette skal få en større plass i 

konfirmasjonsundervisningen. Gjennom dette kan menighetsmedlemmene forstå hva grønne 

menigheter er og hvor lett det er for menigheten å bli en grønn menighet. 

 

For å bli en grønn menighet trenger menigheten å forplikte seg på 25 punkter i listen som er 

utarbeidet av «Grønn kirke», se www.kirken.no/gronnkirke og er for eksempel innkjøp av 

rettferdige varer, kildesortering, ENØK-tiltak2 og lignende. Dette er enkle og varierte punkter, 

og de fleste menigheter vil oppleve at de allerede oppfyller mange av punktene, og kan 

oppfylle andre med lite arbeid. 

 

Kirken er en stor aktør i lokalsamfunnet, og om kirken som organisasjon og 

kirkemedlemmene som enkeltpersoner går foran som gode eksempler i å føre bærekraftige 

liv, kan dette skape gode ringvirkninger i lokalsamfunnet, og det blir skapt mer bærekraftige 

lokalsamfunn som er en kraft i kampen mot klimaendringer.  

 
Gjennom Jesu ord i Matteus 7,12: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også 

dere gjøre mot dem» har kirken også et klart mandat for å handle der klimaendringene skader 

våre medmennesker.  

 

                                                 
1 Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for organisasjoner og bedrifter. Det er høyere krav til både 
gjennomføring og rapportering for å bli Miljøfyrtårn enn grønn menighet, og derfor et større og bedre 
miljøtiltak. 
2 ENØK – ENergiØKonomisering 

http://www.kirken.no/gronnkirke
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Lokalmenighetene kan informere om hva de gjør på dette området og hvorfor de gjør dette. 

Det vil skape oppmerksomhet og kan gjøre at andre følger deres eksempel. De menighetene 

som allerede er grønne menigheter eller Miljøfyrtårn må stå frem som gode eksempler på at 

det nytter å bli grønn menighet eller Miljøfyrtårn. I trosopplæringen kan menighetene ta inn 

Sivdnideapmi-praksisen fra samisk tradisjon3, som et eksempel på hvordan det allerede er 

gode tradisjoner som tar skaperverket på alvor og opprettholder dette på en bærekraftig måte. 

Menighetene kan også lage konkurranser seg imellom om hvem som kan gjøre mest på dette 

området, eller det kan bli laget et «grønn menighet-stafett». På denne måten kan Nord-

Hålogaland bispedømme bli et grønt bispedømme. 

 

 

UTFORDRINGER OG OPPFORDRINGER 

 

MENIGHETENE OG STABENE LOKALT 

 NHUT 2017 utfordrer menighetene til å implementere fokus på klimaendringer i alle 

nivåer av trosopplæringen. 

 NHUT 2017 utfordrer menighetene til å bli grønn menighet og/eller Miljøfyrtårn. 

 NHUT 2017 presiserer at å bli en grønn menighet eller Miljøfyrtårn ikke må bli en 

«hvilepute», men at dette er noe menighetene må opprettholde og bruke for å få med 

andre menigheter. 

NHUR  

 NHUT 2017 utfordrer NHUR til å ta i bruk et program som «Go Plenum» eller et 

lignende program for møtevirksomhet i sine møter og øke digitaliseringen av 

møtevirksomheten.    

 

NHUT 2017 utfordrer  

 Delegatene på Ungdomstinget til å ta med seg disse punktene til sine egne 

menigheter. 

 

 

Vedlegg 
- Grønn menighet-brosjyre: https://kirken.no/globalassets/kirken.no/gronn-

kirke/dokumenter/gronn_menighet_bokmal.pdf  

 

 

 

 

Sak 3/2017  Engasjert…for MENNESKET – Sosial på en ny måte?                                                
 

 «Det har ikke skjedd hvis det ikke er på Facebook. Mennesket må dokumenteres. Være 

online og leve livet i emneknagg.» Hva gjør sosiale medier med oss, og er kirka oppdatert på 

ungdommenes virkelighet? Og hva skjer hvis vi logger av sosiale medier? Blir vi usosiale, 

eller blir vi mer oppriktig sosiale? Vi har en Gud som ser oss. På hvilken måte skal vi se 

hverandre? 

Arbeidet i komiteen har foregått som en refleksjon omkring ungdommers hypersosiale 

virkelighet. Spørsmål som «Hva skal kirken bruke sosiale medier til?», «Blir kirken mer 

                                                 
3 En praksis der omgivelser/skaperverk blir tillagt egenverdi, og bruk av dette skjer på en måte som 
skal sikre at ressursene ikke forsvinner, men fremdeles kan være tilgjengelige for andre, og ikke blir 
permanent ødelagt. 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/gronn-kirke/dokumenter/gronn_menighet_bokmal.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/gronn-kirke/dokumenter/gronn_menighet_bokmal.pdf
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aktuell av å være på sosiale medier?» og «Kan kirken og menigheten bli mer aktiv inn i 

nettverkssamfunnet?» har blitt stilt. Vi har reflektert over positive og negative sider ved bruk 

av mobiltelefonen, og snakket sammen om erfaringer av mobilfrie soner på kirkens 

arrangementer. Vi mener ungdommer kan ha større medvirkning og lære menighetene noe om 

sosiale medier og kirkens tilstedeværelse på nett. 

 

1.      Kirken på nett 

Å være en online kirke handler om mere enn å kunne sende spørsmål om tro og tvil via nett. 

Det handler i større grad om å vise fram kirkens liv på sosiale medier, slik at ungdom ser at 

kirka er spennende og aktuell. Kirkens tilstedeværelse må være gjennomtenkt. Det bør 

prioriteres mer ressurser til menigheter for å snakke «et digitalt språk». Det er lettere å nå ut 

til ungdommer via sosiale medier i forkant av arrangementer, og det er lettere å få 

tilbakemelding i etterkant. Nord-Hålogaland Ungdomsting 2017 (NHUT 2017) er positive til 

at kirken skal bruke sosiale medier mer. Vi mener at kirka bør moderniseres på dette området. 

NHUT 2017 mener at ved å benytte internett vil det være større sjanse for å beholde, ivareta 

og få nye medlemmer. Staber og menighetsråd må prioritere brukermedvirkning fra 

ungdommer som kan bidra til en mer synlig kirke.  Ungdommene kan sosiale medier, og 

hovedplattformer er Facebook, Instagram og Snapchat.  

 

NHUT 2017 UTFORDRER: 

NHUR:   

 NHUT 2017 utfordrer NHUR til å skaffe seg Instagramprofil. Denne kan lages i 

samarbeid med Nord-Hålogaland bispedømmeråd, og være et bidrag til at 

generasjoner møtes. Dette vil være en felles plattform for å gjøre kirka mer aktuell, 

ved å vise bilder fra møter, dele bibelvers, og reposte det som skjer blant ungdommer 

og i menigheter. 

 NHUT 2017 utfordrer NHUR til å være behjelpelig i oppfølgingen av 

bispedømmerådets nettsted. 

 NHUT 2016 utfordret NHUR til å utarbeide korte filmer som tematiserer psykisk 

helse. NHUT 2017 utfordrer til at planen tas med videre i rådsarbeidet 2017/2018, 

med sosiale medier som et viktig poeng i tilknytning til selvbilde og mennesket som 

er blitt sosial på en ny måte. Filmene var tenkt i samarbeid med bispedømmerådet, og 

bispedømmerådet kan være behjelpelig med å finne ressurspersoner som kan bidra. 

Se sak 3 fra NHUT 2016 for videre oppfølging.4 

 

MENIGHETENE: 

 NHUT 2017 oppfordrer menigheter til å legge ut arrangement på Facebook. Med 

informasjon i forkant av for eksempel konfirmasjonsleir via sosiale medier vil mange 

få forventninger og glede seg. 

                                                 
4 https://kirken.no/globalassets/bispedommer/nord-halogaland/dokumenter/nhur/protokoll---ut-
2016.pdf 
 
 

https://kirken.no/globalassets/bispedommer/nord-halogaland/dokumenter/nhur/protokoll---ut-2016.pdf
https://kirken.no/globalassets/bispedommer/nord-halogaland/dokumenter/nhur/protokoll---ut-2016.pdf
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 NHUT 2017 oppfordrer menigheter til å arbeide med layout og hjemmesider. Layout 

og design bør være oppdatert å gjøre det lett å finne informasjon på hjemmesidene, og 

peke videre til eksempelvis Instagram eller Facebook. Dette er også et nasjonalt 

ansvar for at kirken skal ha en helhetlig profil. Det er ikke mange av ungdommene 

som bruker f.eks. kirken.no eller menighetenes hjemmesider. De oppleves ikke like 

relevante i forhold til Facebook og Instagram. 

 Menighetene kan skaffe inspirasjon fra ulike kristne organisasjoner på sosiale 

medier.5 

 

2.      Kirken bør ha mobilfrie arenaer 

Mange av delegatene på NHUT 2017 har gjennom skole og konfirmantleirer prøvd ut 

mobilfrie soner eller mobilfrie arrangementer. Vi har positive erfaringer med dette. «Når vi 

ble vant til at vi ikke fikk lov til å bruke mobilene ble samtalene etter hvert annerledes. Vi 

pratet om ting vi ikke ville pratet om på Facebook». «Vi ble mer sosiale. Noen av vennene 

som var skikkelig mobilavhengige ble mer sosiale, de også». NHUT 2017 ønsker at kirken 

skal bli mer synlig på nett. Samtidig ønsker vi at kirken, når vi først treffes, skal være et 

forbilde på mobilfrie soner. Vi vil oppfordre til mobilfri tilstedeværelse for hverandre. 

Mobilfrie soner, og mobilfrie kirkerom, handler også om respekt for hverandre, for preken, og 

for å være tilstede for Gud.  

 

NHUT 2017 UTFORDRER: 

MENIGHETENE 

 Vi oppfordrer til å ha konfirmasjonsleirer som er mobilfrie fordi vi i NHUT 2017 har 

mange gode erfaringer med slike leirer. 

 På kirkekaffen kan det oppfordres til å sette mobilen i flymodus. Det kan arrangeres 

aktiviteter som tar fokuset vekk fra mobilen. 

 Når det er mobilfritt, kan det likevel delegeres 1-2 som kan ta noen klipp til 

Instagram eller Facebook. 

 Er dette en rolle en medhjelper i kirka kan ha? Slike innlegg kan igjen repostes for å 

nå flest mulig eller for å gjøre det personlig. 

NASJONALT / KIRKERÅDET 

 Den norske kirke bør utarbeide skilt som kan henge i kirken, ved inngangen, om 

mobilvettregler. 

 

3.      SELVBILDE – Er «selfien» det nye selvbildet? 

Bare det å skifte profilbilde innebærer en slags bedømming, enten i form av et hundretalls 

likes og hjerter, eller i mangel på nettopp det. Vi blir tilgjengelige for bedømming og 

                                                 
5 https://www.instagram.com/lagetnkss/ 
https://www.instagram.com/kmspeider/ 
https://www.instagram.com/krikstagram/ 
 

http://kirken.no/
https://www.instagram.com/lagetnkss/
https://www.instagram.com/kmspeider/
https://www.instagram.com/krikstagram/
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anskuelse nesten hele døgnet. Kirken bør ta dette på alvor, og snakke med mennesker om 

dette. 

 

NHUT 2017 UTFORDRER: 

MENIGHETENE: 

 Vi i NHUT 2017 ønsker å utfordre de som er ansvarlige for konfirmantundervisning 

til å ha sosiale medier som eget tema hvor selvbilde og menneskets uendelig verdi 

blir tatt opp.  

NHUR: 

 Vi ønsker å skape en bølge som handler om menneskeverd uten filter. Vi utfordrer 

NHUR 2017 til å legge ut ufiltrerte bilder fra et av møtene, og vise at vi er gode nok 

som vi er. Det vil kanskje få flere til å gjøre det samme. -Vi er vakre i Guds øyne, 

Han skapte oss uten filter. 

 
 

 

 

Sak 4/2017  Engasjert…for MEDBORGERE – Verdien av frivillighet  
 

Bibelen forteller om en Gud som er utgangspunktet for all godhet. Jesus, som er vårt forbilde, 

kjennetegnes ved at han møtte mennesker med godhet. Som kristne oppfordres vi til å følge 

ham. Det finnes ulike måter å vise godhet på, frivillig tjeneste for enkeltmennesker og 

fellesskapet er eksempel på dette. Ved frivillig tjeneste styrkes ikke bare enkeltmennesket 

men også fellesskapet. Kirken har vært en del av samfunnet siden dens begynnelse på grunn 

av menneskers frivillighet. For at kirken skal fortsette å være et relevant sted for vårt samfunn 

må den oppfordre til frivillig tjeneste for alle aldersgrupper.  

 

Statistikk viser at frivillige er lykkeligere, friskere, og mer aktive enn andre. I Norge er vi 

dyktige på frivillighet, hele 61% av Norges befolkning svarer at de er frivillige i ulike 

organisasjoner og fellesskap. Av dem som ikke er frivillige svarer hele 54% at de ønsker å bli 

det om det er noe som engasjerer dem.6 Kirken er et fellesskap på kryss og tvers av 

aldersgrupper og interesser, men kan bli enda bedre på frivillighet. Statistikken viser at vi har 

gode forutsetninger for at kirken kan være med å engasjere flere til deltakelse for 

enkeltmennesket og fellesskapet.   

 

Mange ønsker å være en del av et fellesskap hvor de føler seg velkommen og kan bidra med 

seg selv. Unge forteller at fellesskap og engasjement har gitt dem noe å utvikle seg på, både 

som tenkende, handlende og troende mennesker. Utfordringen er at ikke alle vet at kirken 

tilbyr ulike felleskap og aktiviteter. Får man ikke høre om de ulike fellesskapene fra kirkens 

ansatte eller medarbeidere, er det vanskelig å vite hva som skjer i kirken og i dens regi. 

NHUT 2017 ønsker å sette fokus på frivillighet. Hvordan kan vi som kirke være med å 

engasjere mennesker til fellesskap og tjeneste?   

 
NHUT 2017 viser til hvordan flere unge har latt seg engasjere med bakgrunn i at den enkelte 

har blitt sett og utfordret av kirkens ansatte: ”kunne du tenke deg å være med?”. Verdien av 

                                                 

6 www.frivillig.no  

http://www.frivillig.no/
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dette kan ikke understrekes nok. Samtidig kan ikke de kirkelige ansatte alene utfordre de 

unge, her bør menighetsråd bidra med utfordring og informasjon til de unge. 

 

Tilgjengelig informasjon må finnes på de ulike plattformene hvor den lokale kirken befinner 

seg. Mange unge synes det er vanskelig å finne informasjon. Bruk av bekjentskapskretser, og 

særlig de unge selv, en uvurderlig kilde. La unge få snakke og vise til deres engasjement og 

arbeid. Har man en positiv opplevelse fortelle man det gjerne videre i konfirmantarbeid, 

kirkekaffe og menighetsrådsmøter. Unge inspirerer unge.  

 

Mange kirker og kirkelige ansatte peker på at de selv ikke har kapasitet til å tilby de unge 

relevante aktiviteter. En rekke kristne barne- og ungdomsorganisasjoner spesialiserer seg på 

alt fra sport, og fysisk aktivitet til politisk arbeid og diakonal tjeneste for andre. Menighetene 

kan invitere organisasjonene til seg, eller videreformidle informasjon om deres tilbud til unge.  

Unge beveger seg på kryss og tvers av sognegrensene, i skole og vennekrets. Å samle unge til 

større samlinger kan oppleves styrkende, for den lokale menigheten og for de unge. Slike 

samlinger kan for eksempel finne sted i konfirmasjonstiden, som er den viktigste døren til å 

nå unge på tvers av interesser. 

 

Tenk kreativt. La unge få prøve seg i trosopplæringstiltak, som medliturg og stelle i stand 

eldretreff. På denne måten fremmer man samholdet, også på tvers av aldersgrupper. 

Samholdet i kirken er annerledes enn andre steder, dette må menigheten bli flinkere til å 

utnytte. Er en usikker på hva som kan gjøres lokalt, i prostiet eller bispedømmet, spør de 

unge. Alle er forskjellige, men å bli utfordret og få bidra, gir mening og mestringsfølelse, 

dette skaper igjen bærekraftig engasjement i kirken.  

 

 

NHUT 2017 UTFORDRER: 

 

KIRKERÅDET 
 

 Utarbeide en oversikt over hvilke barne- og ungdomsorganisasjoner som finnes og 

hvilke tilbud de har, som kan ligge tilgjengelig på kirken.no 

 

NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMMERÅD 
 

 Legge til rette for samlinger på bispedømme- og prostinivå mellom for eksempel 

barne- og ungdomsorganisasjoner og menigheter.  

 Ha god informasjon på egen hjemmeside om frivillig arbeid. 

 

 

NHUR  
 

 Bruk egne erfaringene fra frivillig arbeid til å reklamere. 

 Prostivise samlinger for å engasjere andre unge i det frivillige arbeidet. 

 

 

MENIGHETENE OG STABENE LOKALT 
 

 Utfordre unge til å bidra på trosopplæringstiltak, gudstjenesten, kirkekaffen eller 

andre tiltak, også på tvers av aldersgrupper. 

 Utfordre enkeltmennesker til ta i bruk det de er god på, for eksempel powerpoint, 

bake kake, sosiale medier. 

 Inviter de unge inn i MR til å fortelle hva engasjerer.  

 Ta i bruk barne- og ungdomsorganisasjoner i Den norske kirke. 

 Ha tilgjengelig informasjon om frivillig arbeid i den lokale menigheten på de ulike 

plattformene. 
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Sak 5/2017  Engasjert…for MENIGHET – En del av et fellesskap?                                                                           
 

- «Kirka er viktig, men drit kjedelig», sier en ungdom.  

 

NHUT 2017 har jobbet med spørsmålene: Hvorfor/hvorfor ikke er kirka viktig for deg? Går 

du til gudstjeneste eller deltar du i aktiviteter i din lokale menighet? Hva slags fellesskap 

ønsker vi oss som kristne ungdommer? Hvordan kan vi bidra til å gjøre kirka relevant for oss 

selv? 

 

Kirka er både lokal, nasjonal og verdensvid. Menigheten er en synlig del av lokalsamfunnet. 

Som fellesskap av de troende er kirka forpliktet på å være inkluderende for alle, uavhengig av 

teologisk syn, alder eller etnisk og kulturell bakgrunn. Menighetene arbeider for å styrke og 

bevare troslivet lokalt, sånn at flest mulig kan og vil følge Jesus. I hvor stor grad 

lokalbefolkningen er involvert i menighetslivet varierer stort fra sted til sted. Det samme 

gjelder graden av ungdom som er involvert.  

 

Delegatene på NHUT 2017 erfarer at det i lokalmenighetene ofte finnes mange tilbud til barn. 

Spesielt på små steder er det lite som er tilpasset ungdom etter konfirmasjonstiden, men der 

det finnes tilbud kan informasjonen bli mer tilgjengelig. Det bør også etterstrebes en satsning 

på Kirke 18-30.7 De vanlige gudstjenestene oppleves kjedelige, med vanskelige og store ord 

som ikke appellerer til de unge.  

 

Delegatene på NHUT 2017 mener at kirka og det kristne fellesskapet er viktig for unge fordi 

det er inkluderende, «fellesskapet er oss, vi som er her». Det kristne fellesskapet tilbyr en 

pause fra stress og press i hverdagen. Det er et fristed der man får tid til å tenke og samle 

tankene - og være seg selv uten å bli dømt. Snacks, kiosk og gratis måltider er et viktig 

element for å skape møteplasser der man kan møte nye venner, ha det artig og bli en del av et 

større fellesskap. 

 

I kirka møter man ledere som er til stede og bryr seg. Det er noen å snakke med og mulighet 

for å få svar på ting man lurer på. Ved å bli gitt utfordringer får ungdommene muligheter til å 

vokse og bli bedre kjent med seg selv. Det er en plass å tro sammen med andre kristne. 

Trygghet og gode verdier bidrar til et fellesskap der man kan snakke om alt, dele glede, men 

også det som er vondt.  

NHUT 2017 ønsker at det dannes ulike grupper hvor man kan møtes utenom gudstjenesten til 

fellesskap og åndelig næring. Her kan ungdommer selv være med å bestemme form og 

innhold, slik at det tilpasses aldersgruppe og lokale forhold. De steder hvor ungdom 

engasjerer seg i menighetsrådsvalg og blir medlemmer av menighetsråd øker sjansen mye for 

at menighetslivet i større grad rettes mot ungdommer og unge voksne. Derfor er det viktig at 

menighetene aktivt informerer unge om muligheten til å stille til valg og viktigheten av ung 

representasjon i de ulike kirkelige organer. 

 

 

NHUT 2017 UTFORDRER 

 

MENIGHETENE til å: 
 

Lage en møteplass for ungdom  

- Legge til rette for måltider, et sted å samles, ledere som ser og bryr seg 

- Velge et styre med ungdom og ansatte eller frivillige voksne  

- La ungdom arrangere (av ungdom, for ungdom)  

- Ha et lavterskeltilbud med brettspill og konkurranser 

- Gjerne ukentlige samlinger (eks. hver torsdag ettermiddag/kveld) 

- I tillegg kan det være ungdomsgudstjenester minst en gang i måneden 

(ettermiddag/kveld, gjerne band) 

                                                 
7 Nasjonal satsning på unge mellom 18 og 30 år: http://kirke18-30.no/  

http://kirke18-30.no/
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Samles på tvers av generasjoner 

- Fokuser på det vi har til felles, fremfor det som er ulikt 

- Synge sammen, finne sanger som alle kan 

- Det er lov å prøve og feile (men ikke gi opp for fort) 

- Ungdomsrelaterte tema i preken og forbønn (eks. TV-serien SKAM) 

- Håndarbeidsgrupper og sosiale samlinger (noe adskilt, noe felles?) 

 

Involvere unge 

- Aktualiser «eierskap» til menighet («vi arrangerer»)  

- Spør ungdom om å være kirketjenervikar, ha sommerjobb på kirkegård, osv. 

- Utfordre til å stille til menighetsrådsvalg 

- Utfordre konfirmanter til å ta oppgaver, la dem prøve nye ting så de kan få 

mestringsfølelse og bygge opp selvtillit slik at de kan ta ansvar for kirkelige 

aktiviteter 

- Ikke glem å inkludere ungdommer etter konfirmasjonstid, se dem og spør dem 

- Få hjelp av unge til å oppdatere informasjon på nettsider og sosiale medier 

 

NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMMERÅD til å  
- Utarbeide en oversikt over liturgier for ungdomsgudstjeneste 

- Oppfordre til bedre samarbeid på tvers av yrkesgruppene i kirka 

 
 

 

 

 

Sak 6/2017  Valg 
 

Valgt for 2 år:   

Michael Frostmo – Hammerfest 

Linnèa Pedersen – Sørreisa 

Johanne Sofie Grønbeck – Kvæfjord 

 

Vara – valgt for 1 år, prioritert rekkefølge:  

 Silje Bjørkås Henriksen – Båtsfjord 

 Håkon Aleksander Solum – Skånland  

 Maike Fokkes – Bjarkøy og Sandsøy 
  

Ikke på valg:   

May-Eldri Hanssen – Hillesøy  

Benjamin Ellingsen – Finnmark KFUK-KFUM speidere 

Martin Rimstad – Trondenes  
 

Det nyvalgte NHUR valgte May-Eldri Hanssen til leder og Michael Frostmo til nestleder. 

 
 

 

 

 

Disse var med på UT 2017: 

  
VARANGER PROSTI 

Silje Bjørkås Henriksen Båtsfjord 

Ingvald Harila Vadsø 

Mikael Aapro Sør-Varanger 

Martin Tjelde Haga Sør-Varanger   
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ALTA PROSTI 

Martin Tunheim Alta 

Arne Håkon Punsvik Alta 

Raija Helen J. Westgård Talvik   

 
INDRE FINNMARK PROSTI 

Inga Lajla Aira Balto Karasjok 

Lisa Majja Gaup Karasjok   

 
HAMMERFEST PROSTI 

Michael A. Frostmo Hammerfest   

 
TROMSØ DOMPROSTI 

William Frønning Thyholdt Kroken 

Amalie Nordgård Thomassen Kroken 

Aileen Bjerkan Kroken / Tromsøysund   

 
SENJA PROSTI 

Tonje Walsø Fyhn Lenvik 

Annegret Strobel Tranøy 

Linnèa Pedersen Sørreisa 

Hedda Konst Josefsen Sørreisa   

 
TRONDENES PROSTI 

Anneli Karlsen Harstad 

Tor-Andre Ness Hansen Harstad 

Maike Fokkes Bjarkøy og Sandsøy 

Thomas Fokkes Bjarkøy og Sandsøy 

Kristina Rimstad Trondenes 

Julie Askevold Andersen Trondenes 

Kamilla Nordvik Sandtorg 

Nora Antonsen Astafjord 

Ann Kathrin Sørensen Skånland 

Liliane A. Rwitabira Kvæfjord 

Marianne R. G. Nicolaisen Kvæfjord 

Janicke G. Nicolaisen Kvæfjord / Astafjord 

Tobias André O. Henningsen Trondenes / Tovik 

Simon Iversen Kildal Trondenes / Tovik   

 
ORGANISASJONER 

Harald Skoglund Dahler Finnmark krets KFUK-KFUM speidere 

Stine Stokkeland KRIK 

Maren-Kristine Pettersen KRIK 

Ida Johnsen Troms krets KFUK - KFUM 

Regine Aspmo Kjærran Tromsø Kristelige Studentforbund   

 
Nord-Hålogaland Ungdomsråd (NHUR) 

Oda Henriette B. Mortensen NHUR/leder / Sørreisa 

May-Eldri Hanssen NHUR/nestleder / Hillesøy 

Jørgen Johnsen NHUR / Tromsøysund 

Benjamin Ellingsen NHUR / Finnmark K/M-speider 

Martin Rimstad NHUR / Trondenes 

Tale-Iren Knutsen NHUR / Lenvik 

Maria Graff NHUR / Kroken 

Johanne Grønbeck NHUR / Kvæfjord 

Håkon Aleksander Solum NHUR / Skånland   
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OBSERVATØRER 

Andreas Alexandre Fosby TF 

Marthe Risto Sør-Hålogaland ungdomsråd 

Karoline Steinholt Sør-Hålogaland ungdomsråd   

 
CREW 

Ivar Jarle Eliassen NHbdr, rådgiver 

Heidi Norbye NHbdr, kirkefagsjef 

Stian Holtskog Prest, Harstad 

Kari Hop Fjæreide Prest, Elverhøy 

Olav Øygard Biskop 

Anne Kirsti Kjenne NHbdr, rådgiver 

Ragnhild Bjørvik Opsahl Prest, Kroken 

Ragnhild Høgseth NHbdr, rådgiver 

Steinar Sneås Skauge NHbdr, rådgiver 

Kai Krogh NHbdr, bispedømmerådsleder 

 


