
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
           

 

         
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

  

 
 

Med menighetens eget misjonsprosjekt i sentrum 

 

Fra Kristi himmelfart – St.Hans 
13. mai – 24. juni 

EN INVITASJON OG UTFORDRING  

TIL MENIGHETER I DEN NORSKE KIRKE  

80% av alle menigheter i kirken 

har en samarbeidsavtale om et 

misjonsprosjekt knyttet til en eller 

flere av disse organisasjonene.  

 

Ansvaret for å bringe evangeliet 

videre ligger imidlertid i 

menigheten selv. Den norske kirke 

skal være en misjonerende kirke 

lokalt og globalt. 

 

La oss vise i praksis at vi står sammen som én kirke ! 

 

Den kristne kirke er både lokal og universell. Enten vi bor i Norge eller i 
Namibia, i Kina eller på Konnerud, hører vi til i et fellesskap som sprenger 
alle grenser. Koronapandemien har på en brutal måte minnet oss om vår 
sårbarhet, og det er de som i utgangspunktet er mest sårbare som blir 
rammet aller hardest. 
  
Gjennom misjons- og vennskapsavtaler bidrar menighetene i Tunsberg 
bispedømme til at kirken på flere kontinenter kan være et håpstegn i verden. 
I år er det større behov enn noen gang for vår støtte, og jeg vil oppfordre til 
å slutte opp om solidaritetsaksjonen «Sammen som kirke i hele verden». La 
oss stå sammen med våre søsterkirker i bønn og gjennom praktisk og 
økonomisk støtte!    
 
Hilsen Jan Otto Myrseth  
Biskop i Tunsberg bispedømme 

BLI MED PÅ SOLIDARITETSAKSJONEN! 

Den norske kirkes egne misjonsorganisasjoner (SMM): 
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Til menighetsråd og stab 

Vi lever i en utfordrende tid. Koronapandemien preger fortsatt menighetenes arbeid. 

Om hverdagen er krevende her i Norge, er våre søsterkirker og partnere i en enda 

mer krevende situasjon. Organisasjonene i SMM-samarbeidet, som forvalter våre 

gaver og er operative i over 40 samarbeidsland, preges også av situasjonen.  

 

Nå kan vi enda en gang få bidra til at våre søsterkirker og partnere kan utgjøre en 

forskjell i sine lokalsamfunn! 

 

Aksjonen «Sammen som kirke i hele verden» ble for første gang arrangert i 2020. Det 

ble en vellykket aksjon og den fikk god tilslutning av menigheter over hele landet, 

deriblant flere i Tunsberg bispedømme. Resultatet ble totalt over 2 millioner. Vi 

håper at årets aksjon også kan gi verdifull støtte til våre samarbeidspartnere og 

søsterkirker i Samarbeid Menighet og Misjon (SMM). 
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En hjelp til å styrke menighetens misjonsprosjekt 

Målet med aksjonen er å styrke menighetens valgte misjonsprosjekt i samarbeid med 

de misjonsorganisasjonene som kirken jobber med. 

 

Ved aksjonen ønsker vi å: 

• Styrke menighetens identitet som del av den internasjonale kirke. 

• Styrke menighetens eierskap til sitt eget valgte misjonsprosjekt. 

• Gjennomføre en informasjons- og innsamlingsaksjon til eget prosjekt. 

• Styrke menighetenes forhold til søsterkirker og internasjonale partnere 

gjennom samarbeidet med SMM-organisasjonene. 

• Være en del av aksjonen «Sammen som kirke i hele verden». 

Først og fremst dreier en slik aksjon seg om å bekrefte menighetens 

internasjonale misjonsidentitet og legge til rette for at vi som enkeltmennesker, 

familier, grupper og menigheter kan bli mere bevisst vårt oppdrag.  

 

 

Ressurser 

På Tunsberg bispedømmes nettside, www.kirken.no/tunsberg, finner dere både 

ressurser og generell informasjon som kan være til stor nytte. Blant annet ideer og 

forslag til hvordan dere kan gjøre dette lokalt.  

Det er også en mulighet til menigheten å lære noe nytt om hvordan en kan foreta 

innsamling ved hjelp av digitale verktøy. 

 

Det er viktig at det er et balansert forhold mellom menighetens ressurser og de 

tiltakene som settes i gang. 

 

Kontaktperson 

• Knut Edvard Larsen, seniorrådgiver misjon- og menighetsutvikling i Tunsberg 

bispedømme. Epost: kl927@kirken.no eller tlf. 96227634 

Slik går dere frem 

• 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, ha minst et digitalt verktøy.  

• Formidle til stab, menighetsråd og offentlig om aksjonens formål. 
• Gjennomføre tiltakene. 

• Gi en enkel digital rapport, så vi ser hvor langt aksjonen når nasjonalt. 
• Overfør midler til valgt organisasjon. 

 


