
  
 

 

 

 
Solidaritetsaksjonen 2021  
 

Aksjonsperiode: fra Kristi Himmelfartsdag 13. mai til St. Hans 24. juni 
 
Hver lokal menighet er en del av den verdensvide kirke på sitt 
lokale sted. Som søsken i Kristi kropp deler vi andres smerter og får 
mulighet til å vise solidaritet. Oslo menighetene har en unik 
anledning til å gjøre en forskjell gjennom våre misjonsprosjekter i 
SMM-organisasjonene som er tilstede og arbeider med søsterkirker 
i over 40 land blant de som er hardest rammet. Dere som har 
avtaler, enten misjons- eller vennskapsrelasjoner og givertjenester 
med menigheter som ikke er en del av SMM- organisasjonene, 
oppfordres til å støtte disse. 
Biskop Kari Veiteberg 
 

Målet med solidaritetsaksjonen 
 

At hver menighet i Oslo bispedømme bidrar til solidaritetsaksjonen gjennom  

 forbønn  

 informasjon  

 

Hva kan menighetene gjøre? - og hvordan?  
 
Hvordan menighetene legger opp aksjonen, er opp til den enkelte. Her kan de tusen 

blomster blomstre! Men felles for alle som blir med er følgende: 

 Ta en beslutning om å være med  
 Bestem hvem som skal lede aksjonen lokalt 
 Meld menigheten på aksjonen på nettsiden www.kirken.no/sammen 
 Bestem aksjonsformer 
 Formidle i stab, menighetsråd og offentlig hva aksjonen er og går ut på lokalt. 
 Gjennomfør tiltakene 

http://www.kirken.no/sammen


 Send en enkel digital rapport til aksjonskomiteen, med tanke på en oversikt over hvor 
langt aksjonen når nasjonalt 

 Overfør midler til valgt organisasjon 
 

Hvordan gjennomføres en lokal innsamling?  
 
Det er mange ulike måter å gjøre  dette på.   

 Gjennomfør innsamling og informasjon gjennom de digitale eller fysiske tiltakene 

dere allerede har i menigheten.  

 Bruk menighetens nettsider, Facebookside og andre ressurser for å gjøre aksjonen 

kjent. Det er laget en veiledning om hvordan man bruker Facebook og nettsider, 

Vipps, Bidra og andre verktøy til digital innsamling. Se aksjonens nettsider. 

 Bruk gudstjenesten til å informere om menighetens eget misjonsprosjekt eller 

misjonstiltak dere vil støtte. Informasjon om SMM-organisasjonenes arbeid finnes på 

www.kirken.no/smm. 

 
Menigheter som gir til sitt misjonsprosjekt, kan bruke samme kontonummer som dere 
vanligvis bruker. Husk å merke innbetaling: «Sammen som kirke i hele verden».   
 

Felles ressursside  
 
Agder og Telemark bispedømme har tatt initiativ til aksjonen og påtatt seg å fasilitere 
ressurssidene. Her ligger ressurser som lett kan tilpasses ulike menigheter: 
https://kirken.no/sammen. 
 
Facebook : https://www.facebook.com/groups/284938892532027/ 

 

Kontaktperson i Oslo bispedømme 
 
Yohannes Mekonnen Shanka, vikarprest i Groruddalen og misjonsrådgiver (perm.) er 
kontaktperson for aksjonen. Ta kontakt ved spørsmål, enten på e-post: ys758@kirken.no 
eller på mobil: 45532313. 
 
Oslo bispedømmes hjemmesider: www.kirken.no/oslo 
Facebook: https://www.facebook.com/KirkeniOslo/ 
 
 

 
 
 

80% av alle menigheter i kirken har en samarbeidsavtale 
om et misjonsprosjekt knyttet til en eller flere av SMM- 
organisasjonene.  
 
Ansvaret for å bringe evangeliet videre ligger imidlertid i 
menigheten selv. Den norske kirke skal være en misjonerende 
kirke lokalt og globalt. 
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