
 

  
BMVA menighet - et sted hvor vi møter Gud og ser 

hverandre. 
Menighetens felleskap får retning gjennom Jesus. Han er verdens lys 

og menigheten får sitt oppdrag i å være lys og salt i verden. 

 

Menighetens felleskap vil gi styrke i troen, livsmot og glede, trøst og 

utfordringer.  

Menighetens felleskap vil oppmuntre til deltagelse og tjeneste.  

 

Guds lys skinner i våre liv. Det kan skinne strålende og fargerikt, 

dempet eller svakt, skinne sterkt og avslørende. I Guds lys kan vi 

møtes og se hvert eneste mennesket som skapt og elsket. Vi kan se 

våre ulikheter og anerkjenne disse som en styrke i felleskapet.  

 

Møtestedene 
Menigheten har to møtesteder: Vestre Aker kirke og menighetshus 

på Kalvehaugen og Bakkehaugen kirke på Bakkehaugen. Vestre 

Aker kirke er soknekirke for BMVA. I Bakkehaugen kirke forordnes 

det fra våren 2019 én gudstjeneste per måned. Menighetsaktiviteten 

på hverdager er samlet på torsdager. Vestre Aker kirke og 

menighetshuset disponeres i sin helhet av BMVA. 

 

I perioden 2019-2021 er det særlig viktig å arbeide for å finne en god 

måte å drive menighetsarbeidet med utgangspunkt i de to 

møteplassene. Vi vil utvikle en god aktivtetsfordeling og ha spesielt 

fokus på å finne ut hvordan samspill mellom våre to kirker kan 

organiseres. Det er viktig å styrke samarbeid med og forankring i 

lokalmiljøene rundt møtestedene våre. 

 

De strategiske fokusområdene 
I perioden 2019-2021 vil vi jobbe spesielt med å konsolidere 
gudstjenestene, rekruttere til dåp og trosopplæring og arbeid for 
og med ungdom.  
Vi vil også ha et særlig fokus på synlighet og samarbeid 
(informasjon) og frivillighet.  
 

Gudstjenester 
Begrunnelse: Gudstjenestene, samling rundt ord og sakramenter, 
er kirkas viktigste møtepunkt som knytter oss sammen lokalt og 
globalt. Vi vil utforske gudstjeneste-mangfoldet, og ønsker 
kompetanseheving for alle som deltar.  
 
Overordnet mål:  
Gudstjenestelivet i BMVA skal være variert, engasjerende, 
involverende og oppbyggende.  
 

Dåp 
Begrunnelse: Dåpen lar oss bli en del av Guds rike. Vi ønsker å 
rekruttere flere til dåp og medlemskap og følge opp med 
trosopplæring. Dåpen er en inngang til menighetsbygging, en 
mulighet til å få med både barn og foreldre. 
 

Visjon:  

BMVA - et møtested i 

Guds lys 

 



Overordnet mål:  
Økt dåpssøking i området vårt, og styrket oppfølging av de døpte. 
 

Frivillighet 
Begrunnelse: Medvirkning gir mening! De ansatte kan ikke drive 
kirkas arbeid alene. Frivillige nettverk skaper tilhørighet og styrker 
menigheten. Vi er skapt til fellesskap, dette skal leve i menigheten. 
 
Overordnet mål:  
Det er attraktivt og meningsfullt å være frivillig i BMVA.  
 

Barn og unge 
Begrunnelse: Vi vil lage et menighetsfellesskap der barn og unge 
har tilhørighet. Tiltakene i menigheten som allerede eksisterer 
støttes. De unge er per nå lite med i gudstjenestelivet i dag. Kirka 
kan være et alternativ til miljøer hvor man må prestere. Vi ønsker å 
følge opp dokumentet fra Ungdomstinget i Oslo 2018. Vi møter 
ungdommer i konfirmasjonstida og vil bygge videre rundt det.  
 
Overordne mål: Det drives levedyktige og attraktive barne- og 
ungdomstilbud i BMVA.  
 

Synlighet og samarbeid (informasjon) 
Begrunnelse: Synlighet er avgjørende. Vi ønsker å nå ut og være i 
kommunikasjon med lokalsamfunnet. Det skjer mye fint i BMVA 
som for få vet om. Informasjon skaper lyst til å delta. Det skal være 
enkelt å vite når det skjer noe hvor.  
 

Overordnet mål: Det som skjer i BMVA menighet ønskes kunngjort 
og tilgjengelig for aktuelle målgrupper til rett tid. Menighetens 
aktiviteter skal være kjent av medlemmene i området.  
 

 


