
Med rett til 
å bestemme

Slik kan du engasjere deg i  
ungdomsdemokratiet i kirken



1. To ungdommer fra menigheten
Menigheten din sender to stykker til 
ungdoms tinget i sitt bispedømme.

SLIK FUNGERER  
UNGDOMSDEMOKRATIET 

Alle medlemmer i Den norske kirke kan være med å (be)stemme. Er du 
under 30 år – kan du delta i ungdomsdemokratiet og bruke stemmeretten 
din i kirkevalget.

2. Ungdomstinget x 11 bispedømmer
Ungdomstinget tar opp saker som er 
viktig for ungdom, kirka og samfunnet og 
velger et ungdomsråd.

DU KAN ENGASJERE DEG I KIRKEN! 
1. Du kan delta på ungdomsting, bli valgt inn i Ungdomsrådet, og bli 

valgt til delegat på Ungdommens kirkemøte. 
 
Engasjerer du deg i ungdomsdemokratiet kan du:
• lære om, og ha tillitsverv i kirken
• fremme dine synspunkter og det du synes er viktig for kirken
• møte andre ungdommer fra hele landet, utveksle erfaringer og 

ideer  

2. Det året du fyller 15 år, blir du religiøst myndig. Det betyr at du har 
stemmerett i Kirkevalget og kan være med å bestemme i kirken. 

3. Du kan stille til valg i menighetsrådet og bispedømmerådet det året 
du fyller 18 år.  

4. Om menigheten din samarbeider med en kristen barne- og ungdoms-
organisasjon, kan du bli valgt inn i styret og påvirke arbeidet der du 
er!



5. Nasjonalt ungdomsutvalg
Ungdommens kirkemøte velger et 
 nasjonalt ungdomsutvalg, og en leder   
for hele ungdomsdemokratiet. 

3. Ungdomsrådet x 11 bispedømmer
Ungdomsrådet møtes flere ganger i året, og 
er et rådgivende organ for bispe dømmet.

4. Ungdommens kirkemøte
Ungdomsrådene sender to delegater til 
det nasjonale Ungdommens kirkemøte.
Dit kommer også delegater fra organi-
sasjoner, Samisk ungdomsutvalg, 
Døvekirken og flere.

6. Kirkerådet
Lederen for det nasjonale ungdoms-
utvalget sitter i Kirkerådet.

7. Kirkemøtet
Lederen sitter i Kirkerådet og drar sammen med tre 
andre fra Ungdommens kirkemøte på Kirkemøtet. 
Det er det øverste organet i hele Den norske kirke.



Bli med å bestemme!
Les mer på  
www.kirken.no/ukm

BRUK STEMMERETTEN DIN!
Er du medlem i Den norske kirke, har du også stemmerett fra 
det året du fyller 15 år!

Hvert fjerde år arrangeres det Kirkevalg. Da velger medlem-
mene i Den norske kirke, hvem som skal sitte i menighets-
rådet og bispedømmerådet. De som blir valgt til å sitte i 
bispedømme rådet deltar på Kirkemøte, og Kirkemøte velger 
hvem som skal sitte i Kirkerådet.

UNGDOMSDEMOKRATIET ER VIKTIG 
FOR DEN NORSKE KIRKE

Ungdommer er viktig og har rett til å være med i den 
demokratiske utviklingen av ungdomsarbeidet lokalt, regionalt 
og nasjonalt. Ungdomsdemokratiet er en struktur hvor ung-
dom er med å bestemme i saker som angår dem, og saker som 
gjelder hele Den norske kirke.

Så har du en sak du brenner for – bli med i Den norske 
kirkes ungdomsdemokrati! 


