Den norske kirke – en evangelisk-luthersk folkekirke

STRATEGI FOR OSLO BISPEDØMME 2019–2021

MER HIMMEL PÅ JORD

Kirken i Oslo bispedømme
– levende, nær og tilgjengelig – med Jesus Kristus i sentrum

Oslo bispedømme

STRATEGI FOR
OSLO BISPEDØMME 2019-2021
I PERIODEN 2019-2021 VIL VI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Samle flere til livsnære gudstjenester
Tilby dåp og trosopplæring til alle barn, unge og voksne
Ta økt samfunnsansvar
Gi kunst og kultur rom i kirkene våre
Skape trygge og inkluderende fellesskap i menighet og lokalsamfunn
Inspirere flere til å delta i kirkelig arbeid
Videreutvikle kirken som en demokratisk og velfungerende organisasjon

DETTE ØNSKER VI Å OPPNÅ VED

1. Troverdig, målrettet og tydelig kommunikasjon
2. Kvalitet på kirkelige handlinger, aktiviteter, tjenester og relasjoner
3. Å stimulere og øke medlemmenes engasjement, deltakelse og kunnskap

Strategi for Oslo bispedømme tar utgangspunkt i Kirkemøtets visjonsdokument for Den norsk kirke 2019–2021.
Se www.kirken.no

MER HIMMEL PÅ JORD – I OSLO BISPEDØMME!
Menighetene i Oslo bispedømme er
del av lokalsamfunn i Oslo, Asker og
Bærum. Døvemenighetene dekker
hele landet. Kirken ønsker - sammen
med andre - å forebygge utenforskap og arbeide for gode lokalsamfunn for alle.
Medlemstallet i Oslo bispedømme
har de siste årene vært stabilt i
overkant av 450.000. Andelen i
befolkningen som er medlemmer i
Den norske kirke er i imidlertid
synkende og en økende prosent
andel er ikke medlem i noe troseller livssynssamfunn.
Det er kirkebygg i de fleste lokalsamfunn i Oslo bispedømme.
Kirkene er hellige rom og hverdagsrom. I dem feires gudstjenester, dåp,
konfirmasjon, vielser og gravferder.
Kirkene er rom for kunstneriske og
kulturelle opplevelser og aktiviteter
for alle aldersgrupper. De er åpne for
samtale og ettertanke. Noen kirker
gir plass til andre kirkesamfunn. I
menighetenes mange rom møtes
også mennesker til samtale og
aktivitet på tvers av religiøs tilhørighet og tro.

Bispedømmerådets strategi for Oslo
bispedømme tar utgangspunkt i
Kirkemøtets visjon for Den norske
kirke. Biskop, bispedømmeråd og
de kirkelige fellesrådene oppfordrer
alle menighetene til å drøfte dokumentet og legge det til grunn for
egne mål, tilpasset menighetens
aktuelle situasjon. For at satsingene
skal lykkes, forutsettes et nært
samarbeid mellom bispedømmerådet, fellesrådene, prostiene og
menighetene.
Sammen er vi kirke! Sammen
ønsker vi å bidra til mer himmel
på jord i vårt bispedømme!

1 GUDSTJENESTEN
Gudstjenesten og de kirkelige
handlingene favner menneskelivet
fra begynnelse til slutt. Her skal det
være plass for alle, uansett om en
søker fellesskap eller stille ettertanke.
Gudstjenesten samler oss til bønn,
sang, bibellesning, forkynnelse, dåp
og nattverd. Vi møtes, trøstes,
mettes, utfordres og sendes ut til
tjeneste i nærmiljø og storsamfunn.
Gudstjenestene i bispedømmet skal
inspirere til engasjement og deltakelse - i samspill med livet i lokal
miljøet. Derfor er samarbeid med
frivilligheten viktig. Vi vil også
samarbeide med andre kirkesamfunn og migrantmenigheter for å
synliggjøre det felleskirkelige
ansvaret for dialog og misjon.
Alle som bor i bispedømmet skal
enkelt kunne be om dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Alle skal bli
møtt med åpenhet og vennlighet
- og erfare at det er god kvalitet på
kirkens tjenester.
I gudstjenester, vielser og begravelser er vi samlet til møte med Gud og
med hverandre. Kirken i Oslo
bispedømme ønsker å samle flere til
gudstjenester og kirkelige handlinger
som oppleves hellige og livsnære for
dem som deltar.

Derfor vil vi:
• Videreutvikle kvaliteten på
gudstjenester og kirkelige
handlinger
• Tilby gudstjenester på ulike
tidspunkt tilpasset folks behov
• Tilby opplæring og bidra til
systematisk oppfølging av frivillige
gudstjenestemedarbeidere
• Inspirere menighetene til lokalt
økumenisk gudstjenestearbeid
• Synliggjøre både søndagskirken
og aktivitetene i kirken gjennom
uken
• Bidra til at oppslutning om kirkelig
gravferd holdes oppe
• Bidra til at flere velger kirkelig
vigsel
• Bidra til at nye liturgier fornyer
gudstjenesteliv og kirkelige
handlinger i Døvekirken
• Styrke samisk gudstjenesteliv i
Oslo bispedømme

2 DÅP OG TROSOPPLÆRING
I dåpen bekrefter kirken at vi er
skapt, ønsket og elsket av Gud, og i
dåpen blir vi del av den verdensvide
kirke. Foreldre og faddere lover å
følge den som blir døpt med bønn
og omtanke, og Gud lover å være
med oss alle våre dager. Når vi
døpes, blir vi alle minnet om at ingen
kan bære seg selv.
Trosopplæringen hjelper oss å holde
fast i dette, og bidrar til at vi kan
vokse i troen og reflektere over livet
sammen med andre. Vi ønsker å øke
kunnskap om Bibelen og kristen tro
blant kirkens medlemmer og i alle
deler av befolkningen. Økt tros- og
livssynsmangfold utfordrer eget
ståsted og inspirerer til å søke
kunnskap. Kirken må legge til rette
for tilpasset formidling av kunnskap
om kristen tro og praksis for barn,
ungdom og voksne.
Kirken i Oslo bispedømme ønsker at
flere blir døpt. Det forutsetter at
kirken inviterer aktivt til dåp og at
tilbud om dåp er godt kommunisert.
Alle som søker dåp for barn eller seg
selv skal bli tatt godt imot.
Vi vil at flere skal velge kirkelig
konfirmasjon. Konfirmasjonstiden
skal gi kjennskap til kjernen i kristen
tro og praksis. Vi vil også at ungdom
og voksne skal ha steder for
samtale, fordypning, dialog og
undervisning om kristen tro og
kirkens oppdrag.

Derfor vil vi:

• Gjøre informasjon om dåp og
dåpens innhold mer tilgjengelig og
synlig
• Legge til rette for økt kvalitet på
menighetenes møter med dåpsfamilier og dåpskandidater
• Utvikle og prøve ut ulike tidspunkt
og rammer for dåp
• Videreutvikle kvaliteten i trosopplæringstilbudet
• Arbeide for at oppslutningen om
konfirmasjon øker
• Arbeide for at flere barn og unge
deltar i barne- og ungdomsarbeid i
menighetene og i de frivillige
kristne organisasjonene
• Følge opp bispedømmets vedtatte
plan for unge voksne, 18-30 år
• Sørge for at alle sokn og prostier
informerer om tilbud i bispedømmet om samtale, fordypning,
dialog og undervisning om kristen
tro for voksne, slik at de som
ønsker å delta vet hvor de kan
finne slike tilbud

3 KUNST OG KULTUR
Kunst og kultur har alltid vært er en
integrert del av kirkens uttrykk. Vi vil
at kirkene og alle kirkens bygg skal
være kulturarenaer med kulturuttrykk som åpner, inviterer og gir
anledning til å utdype og utvikle
kristen tro og nærme seg kirkens
felleskap. Kunst utvider vår forestillingsverden og åpner for nye tanker.
Kunst kan knytte sammen livserfaring og tro.
Derfor vil vi:
• Utvikle kirkene som tradisjonsog kulturbærere på kunst- og
kulturfeltet, og vise kirkekunsten
som kilde til livstolkning
• Legge til rette for felles markeds
føring av kulturtilbud
• Invitere kunstnere til å bruke
kirkene som kulturarenaer
• Styrke mulighetene for kulturaktiviteter i utvalgte kirker
• Rekruttere unge til kirkemusikk
utdanning

4 DIAKONI OG SAMFUNNSANSVAR
Diakoni er kristen tro i holdning og
handling, lokalt og globalt. Voksne
og barn som kommer til kirken skal
kunne stole på at de møter et åpent
miljø og trygge fellesskap. Omsorg,
barmhjertighet og solidaritet skal
prege hele kirkens liv. Kirken har et
særlig ansvar for dem av oss som
trenger særskilt støtte og omsorg,
som utsettes for overgrep, er fattige
i våre nærmiljø, lever på gata, er
flyktninger og asylsøkere.
Klimautfordringene er alvorlige, og vi
har alle ansvar for å verne om
skaperverket. Et «grønt skifte» bærer
i seg nye muligheter for fellesskap
og endring av livsvalg. Det er en
mulighet for oss til å gjøre endringer
som er gode også for oss selv.
Kirken er en verdensvid økumenisk
bevegelse, vi har søsken og venner
over hele jorda som vi står sammen
med i medansvar for verdens videre
utvikling.
Åpne kirker kan skape kontakt
mellom mennesker, gi rom for stillhet
og aktivitet og være steder i byen
som alle kan kjenne seg velkommen
i. Våre nærmiljø trenger åpne rom og
fellesskap. Vi ønsker å fremme
dialog og samarbeid med enkeltmennesker og organisasjoner.
Samarbeid mellom barnehage, skole
og kirke skal gi informasjon om
kirken og kristne tradisjoner og bidra
til at barn og unge får et selvstendig
ståsted og et godt grunnlag for
religionsdialog og gjensidig respekt.

Oslo bispedømme vil fortsette
samarbeidet med viktige samfunnsaktører om prestetjeneste i fengsler,
på læresteder for høyere utdanning,
på helsehus og sykehjem. Dette
samarbeidet er viktig, utfordrer
kirken og er arenaer for å bidra til
fellesskapets beste.
Kirken skal aktivt delta i den
offentlige samtalen og være til stede
der folk er. Den digitale offentligheten og sosiale medier blir stadig
viktigere arenaer for folk flest. Derfor
skal kirken utarbeide en klar og
tydelig kommunikasjonsstrategi som
bidrar til at vi når ut med våre
budskap til eksisterende og nye
medlemmer, men ikke minst bidra til
å skape engasjement rundt vårt
viktige arbeid og hva det betyr for
folk.
Oslo bispedømme vil fremme
likestilling, vern mot diskriminering
og nulltoleranse for trakassering og
overgrep.
Kirken i Oslo bispedømme vil være
et sted hvor mennesker samles på
tvers av forskjeller, være engasjert i
den offentlige samtalen, fremme
rettferdighet og barmhjertighet,
motarbeide utenforskap og verne
om menneskeverdet og skaperverket i nærmiljø og storsamfunn.

Derfor vil vi:
• Bidra til at alle menighetene
prioriterer diakoni gjennom planer
og tiltak
• Fremme forståelse for nødvendigheten av et «grønt skifte» i
samfunnet og enkeltmenneskers
liv. Øke antall grønne menigheter
fra 39 til 45
• Etablere kirkelig nærvær i nye
utbyggingsområder
• Åpne ti av bispedømmets kirker på
dag- og kveldstid innen 2021
• Utvikle nye arbeidsmåter som styrker kirkens oppslutning i områder
med synkende medlemstall og
flerkulturell befolkning, inspirert av
«Fremtiden bor hos oss» i Svenska
kyrkan.
• Videreutvikle arbeidet med
religionsdialog lokalt og regionalt
• Samarbeide med andre aktører for
å motvirke utenforskap og ta
ansvar for skaperverket
• Forebygge mobbing
• Forebygge seksuell trakassering
og overgrep i kirkelige miljøer ved
blant annet å følge opp bispedømmets beredskapsplan

• Styrke biskopen og andre sentrale
ledere i arbeidet med synlighet og
kommunikasjon i det offentlige
rom gjennom å sette viktige
spørsmål på dagsorden
• Styrke kirkens tilstedeværelse i
den digitale offentligheten og
sosiale medier
• Styrke menighetene i deres lokale
kommunikasjonsstrategi og
-arbeid
• Etablere felles nettbasert kommunikasjon for gudstjenester,
arrangementer og aktiviteter for
hele bispedømmet
• Øke kirkens inntektsgrunnlag,
herunder menighetenes givertjeneste

5 DELTAKELSE OG DEMOKRATI
Kirke og menighetsliv er avhengig av
frivillig tjeneste og innsats. Frivillig
arbeid gir tilhørighet til og ansvar for
menighetens liv og bidrar til innsats
for gode lokalsamfunn. Frivillig
arbeid må tilpasses den enkeltes
hverdag når det gjelder omfang,
forpliktelse og varighet, og frivillige
må aktivt følges opp av kirkens
ansatte.
Kirken skal være et godt og attraktivt arbeidssted. Alle mulighetene
som finnes i kirken må aktivt
formidles til ungdom og andre for å
sikre framtidig rekruttering. Samtidig
må kirken både være og framstå
som en profesjonell organisasjon og
en ryddig arbeidsplass med
kompetent ledelse.
Kirkevalget 2019 gir nye mennesker
mulighet til å ta ansvar i kirken
sammen med kirkens ansatte. I Oslo
bispedømme vil vi arbeide for at
flere engasjerer seg i de demokratiske strukturene lokalt og regionalt og
videreutvikle ungdomsdemokratiet.
Godt arbeidsmiljø, rom for påvirkning og god personalforvaltning er
viktige forutsetninger for at flere skal
få lyst til å arbeide og bidra som
frivillige i kirken. Dette krever godt
samarbeid mellom de to arbeidsgiverlinjene på sokne-, prosti- og
bispedømmenivå.
Kirken i Oslo bispedømme vil ha
gode arbeidsmiljø med positivt
omdømme. Vi vil ha kompetente
medarbeidere. Vi vil arbeide for at

flere unge velger utdanning til
kirkelig tjeneste og Den norske kirke
som arbeidsplass. Vi vil at flere
deltar i frivillig tjeneste, og at flere får
lyst til å gjøre en innsats for kirkens
demokrati i valgte organer.

Derfor vil vi:
• Arbeide for at menighetene i
Røyken og Hurum blir godt
integrert i nye Asker prosti og i Oslo
bispedømme fra 01.01.2020
• Arbeide for økt deltakelse i kirkevalgene og for at flere stiller til valg
• Videreutvikle ungdomsdemokratiet
• Arbeide for at ny kirkeordning
vedtas
• Arbeide for at bispedømmeråd og
fellesråd får enhetlig ledelse og alle
ansatte som arbeider i soknet får
samme arbeidsgiver
• Sikre god opplæring av folkevalgte
• Sikre god kontakt og dialog mellom
bispedømmerådet, menighetsrådene og fellesrådene
• Rekruttere flere unge til kirkelig
utdanning og tjeneste
• Legge til rette for at ansatte velger
å stå lenger i tjeneste
• Sikre at mennesker med LHBT-identitet opplever å ha en
selvfølgelig plass i kirken og at
deres kompetanse og erfaringer blir
anerkjent og brukt
• Videreutvikle kirken som et
attraktivt og godt arbeidssted, også
for mennesker med funksjonsnedsettelser
• Styrke menighetenes kompetanse
og praksis når det gjelder rekruttering og oppfølging av frivillige

Oslo bispedømmeråd
Postboks 9307 Grønland
0135 Oslo
www.kirken.no/oslo
Epost: oslo.bispedomme@kirken.no
Telefon: 23 30 11 60

Oslo bispedømme

