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Godkjenning av innkalling og saksliste 

72/20 Godkjenning av innkalling og saksliste BBDR 15.12.20 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 72/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste godkjennes.  
 
Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: 
 
Tilsetting av prost i Søndre Follo prosti 
Tilsetting av prost i Søndre Borgesyssel prosti 
Tilsetting av kapellan i Søndre Borgesyssel prosti, med tjenestested Sarpsborg sokn 
Tilsetting av sokneprest i Fredrikstad domprosti, med tjenestested Torsnes sokn 
Tilsetting av kapellan i Nedre Romerike prosti, med tjenestested Skedsmo sokn 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

Avgitt høringssvar fra Borg bispedømmeråd om «Helhetlig menighetsplan», legges 
frem under orienteringssaker, sak 85/20. 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes.  
 
Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: 
 
Tilsetting av prost i Søndre Follo prosti 
Tilsetting av prost i Søndre Borgesyssel prosti 
Tilsetting av kapellan i Søndre Borgesyssel prosti, med tjenestested Sarpsborg sokn 
Tilsetting av sokneprest i Fredrikstad domprosti, med tjenestested Torsnes sokn 
Tilsetting av kapellan i Nedre Romerike prosti, med tjenestested Skedsmo sokn 
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[Lagre vedtak]  

 

 
Godkjenning av protokoll 

73/20 Godkjenning av protokoll fra møte i BBDR 10.11.20 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 73/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Protokoll fra møte i Borg bispedømmeråd 10.11.20 blir godkjent som fremlagt. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Protokoll fra møte i Borg bispedømmeråd 10.11.20 blir godkjent som fremlagt. 
 

[Lagre vedtak]  
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Tilsettingssaker 

74/20 Tilsetting av prost i Søndre Borgesyssel prosti 
 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 74/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Som prost i Søndre Borgesyssel prosti tilsetter Borg bispedømmeråd 
 

1. Espen Feilberg Jacobsen 
2. Tom Egil Nordengen 
3. Petter Johannessen 

    

 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

1. Espen Feilberg Jacobsen, enstemmig 
2. Tom Egil Nordengen, enstemmig 
3. Petter Johannessen, enstemmig 

 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som prost i Søndre Borgesyssel prosti tilsetter Borg bispedømmeråd: 
 

1. Espen Feilberg Jacobsen 
2. Tom Egil Nordengen 
3. Petter Johannessen 

 

[Lagre vedtak]  
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75/20 Tilsetting av prost i Søndre Follo prosti 
 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 75/20 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Som prost i Søndre Follo prosti tilsetter Borg bispedømmeråd 
 

1. Kjerstin Jensen 
2. Frode Lagset 
3. Dag-Kjetil Hartberg 

 

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stem over. 
 
Votering 

1. Kjerstin Jensen, enstemmig 
2. Frode Lagset, enstemmig 
3. Dag-Kjetil Hartberg, enstemmig 

 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som prost i Søndre Follo prosti tilsetter Borg bispedømmeråd: 
 

1. Kjerstin Jensen 
2. Frode Lagset 
3. Dag-Kjetil Hartberg 

 

[Lagre vedtak]  
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76/20 Tilsetting av kapellan i Søndre Borgesyssel prosti med 
tjenestested Sarpsborg sokn 
 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 76/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Som kapellan i Søndre Borgesyssel prosti, med tjenestested Sarpsborg sokn tilsetter 
Borg bispedømmeråd 
 

1. Ole Jens Hovda 
2. Berit Michaela Vasdal, kan tilsettes med forbehold om at dokumentasjon for 

oppfylte kvalifikasjonskrav fremlegges innen 6 mnd fra tilsettingsdato, og 
biskopens godkjenning for ordinasjon som prest i Dnk 

3. Christian Dag Nilsen 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

1. Ole Jens Hovda, enstemmig 
2. Berit Michaela Vasdal, enstemmig 
3. Christian Dag Nilsen, enstemmig 

 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som kapellan i Søndre Borgesyssel prosti, med tjenestested Sarpsborg sokn tilsetter 
Borg bispedømmeråd: 
 

1. Ole Jens Hovda 
2. Berit Michaela Vasdal, kan tilsettes med forbehold om at dokumentasjon for 

oppfylte kvalifikasjonskrav fremlegges innen 6 mnd fra tilsettingsdato, og 
biskopens godkjenning for ordinasjon som prest i Dnk 

3. Christian Dag Nilsen 
 

[Lagre vedtak]  
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77/20 Tilsetting av sokneprest i Fredrikstad domprosti, med 
tjenestested Torsnes sokn 
 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 77/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Som sokneprest i Fredrikstad domprosti, med tjenestested Torsnes sokn tilsetter 
Borg bispedømmeråd 
 

1. Kristin Winlund 

 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

1. Kristin Winlund, enstemmig 

 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som sokneprest Fredrikstad domprosti, med tjenestested Torsnes sokn tilsetter Borg 
bispedømmeråd: 
 

1. Kristin Winlund 

 

[Lagre vedtak]  
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78/20 Tilsetting av kapellan i Nedre Romerike prosti med 
tjenestested Skedsmo sokn 
 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 78/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Som kapellan Nedre Romerike prosti, med tjenestested Skedsmo sokn tilsetter Borg 
bispedømmeråd 
 

1. Sigvart Smith Eide 

 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

1. Sigvart Smith Eide, enstemmig 

 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Som kapellan Nedre Romerike prosti, med tjenestested Skedsmo sokn tilsetter Borg 
bispedømmeråd: 
 

1. Sigvart Smith Eide 

 

[Lagre vedtak]  
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Saker til behandling 

79/20 Høringssvar - Evaluering av SMM (Samarbeid menighet og 
misjon) 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 79/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar høringssvar på Evaluering av SMM, med de innspill 
som fremkom i møtet. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

Bispedømmerådet gjennomgikk høringssvaret. Det ble ikke gjort noen endringer. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar høringssvar på Evaluering av SMM. 
 
Borg bispedømmeråds svar på høringsspørsmålene:  
 

1. Støtter bispedømmerådene anbefalingen fra SMM-rådet om at 

bispedømmene overtar det økonomiske ansvaret for 

misjonsrådgiverstillingene på bispedømmekontoret? 

a. Hvis ja: hvordan kan stillingene som ivaretar misjon, utformes 

(fagportefølje, stillingsstørrelse, samarbeidsrelasjoner)? 

b. Hvis nei: hvordan skal misjon ivaretas i staben om 

misjonsorganisasjonene kutter den økonomiske støtten? 

 

Borg bispedømmeråd støtter anbefalingen fra SMM-rådet om at bispedømmerådene 
overtar det økonomiske ansvaret for misjonsrådgiverstillingen. Borg bispedømmeråd 
har i flere år allerede disponert mindreforbruket på en slik måte at 
misjonsorganisasjonene ikke har betalt for rådgiverstillingen. Borg bispedømmeråd 
har hatt en 50 % misjonsrådgiverstilling, med ansvarsområder tilknyttet SMM. Siden 
februar 2019 har det vært vakanse i stillingen, kun dekket opp av engasjement på 
timebasis. Siden juni 2020 har stillingen vært vakant. Man har avventet utlysning av 
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ny stilling som følge av gjennomgang av organisering av kirkefagavdelingene og 
resultatet av evalueringen av SMM. 
  
Det vil være naturlig å videreføre en portefølje på stillingen tilsvarende 50 % stilling. I 
tillegg til kontakt med SMM-organisasjonene, vil det være naturlig å knytte denne 
stillingen til anliggende som gjelder kirkens helhetlige misjonsoppdrag og det globale 
ansvar, kontakt med migrantmenigheter samt økumenikk.  
 
At bispedømmerådene selv overtar finansieringen av den tradisjonelle 
misjonsrådgiverstillingen vil kunne gi større fleksibilitet i utformingen av portefølje. 
Borg bispedømmeråd ønsker å se på muligheten for å etablere et forum som 
omfatter en større bredde i representasjonen, og som omfatter alle kristne og 
kirkelige organisasjonen som Den norske kirke i Borg samarbeider med, inkludert 
misjonsorganisasjonene.  
 

2. Hvordan bør det regionale samarbeidet mellom biskop, bispedømmeråd 

og misjonsorganisasjonene organiseres for å styrke 

misjonsengasjement i menighetene? Hvordan vil bispedømmet 

samarbeide med organisasjonene dersom det regionale utvalget legges 

ned?  

 
Regionalt utvalg har fungert som et sted for informasjon og inspirasjon og som et 
jevnlig møtepunkt mellom biskop og organisasjoner. SMM-utvalget har vært arrangør 
for inspirasjonssamlinger på prostinivå. For å styrke misjonsengasjementet vil det 
være ønskelig å ha et felles forum for alle organisasjoner som arbeider med kirkens 
helhetlige misjon, og så ha noen spissende møtepunkter for hhv. 
misjonsorganisasjonene og diakonale organisasjoner/institusjoner. Borg 
bispedømme har allerede et regionalt SBU (Samarbeidsråd for barne- og 
ungdomsorganisasjoner), som det også vil være naturlig å knytte til dette forumet.  

 

3. Hvilke forventinger har bispedømmerådene til Kirkerådet/Mellomkirkelig 

råd om samarbeid knyttet til SMM – dette gjelder både rådene og 

administrasjonene?  

Bispedømmerådet har en forventning om at Kirkerådet/Mellomkirkelig råd 
oppretteholder ansvaret om koordinering og kontakt mellom bispedømmene og 
nasjonalt nivå på dette fagområdet. Dette for å sikre samhandling og utveksling av 
erfaringer og ressurser på tvers av bispedømmer og organisasjoner.  
 

4. Hvordan kan misjon synliggjøres bedre i bispedømmenes planer og 

rapporter?  

Menighetene rapporterer hvert år på antall misjonsavtaler/samarbeid med 
misjonsorganisasjoner som en del av årsstatistikken, og dette synliggjøres i 
bispedømmets årsrapport. I stedet for å bruke enda mer plass på dette i rapportering, 
vil det være hensiktsmessig å synliggjøre misjon på nettsider, på sosiale plattformer 
og i tilgjengelige ressurser for menighetene. Dette vil gjøre misjon mer synlig enn 
interne planer, samtidig som det er viktig at den rapporteringen som skjer nå, 
opprettholde. 
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[Lagre vedtak]  

 

 

80/20 Strategiplan for samfunn og diakoni i Borg bispedømme 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 80/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar Strategiplan for samfunn og diakoni med de innspill 
som framkommer i møtet. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

Strategiplanen ble gjennomgått punktvis. Til denne type saker ønsker 
bispedømmerådet til senere at det er lagt ved prosessdokumenter og dokumentasjon 
på forarbeider.  

Endelig strategiplan sendes til bispedømmerådet. 

 
Votering 

Enstemmig 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar Strategiplan for samfunn og diakoni, med de innspill 
som framkommer i møtet. 
 
Strategiplan for samfunn og diakoni i Borg 

 
VISJONER: Mer himmel på jord 

Du er ikke alene 
Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og 

tjeneste 
(Den norske kirkes visjon for den diakonale tjeneste) 
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Bakgrunn og definisjoner: Som grunnlag for strategiplan for samfunn og diakoni i 
Borg ligger Den norske kirkes diakonidefinisjon fra 2008: Diakoni er kirkens 
omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, 
inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 
Strategiplanen er også et verktøy for å virkeliggjøre Borg bispedømmes  
strategimål 3: Den norske kirke er synlig i samfunnet, oppleves relevant og 
engasjerer seg i menneskers liv.  
 
I Plan for diakoni for Den norske kirke, revidert 2020, er FNs bærekraftsmål (Agenda 
2030) inkludert i den diakonale grunnlagstenkningen. Bærekraftsmålene er en felles 
agenda kirkene deler med stater, kommuner, næringsliv og ulike aktører i 
sivilsamfunnet. Bærekraftsmålene er verdens felles mål for å bekjempe fattigdom, 
verne om livet på jorda og skape fredelige og bærekraftige samfunn for alle. 
Bærekraftsmålene gir kirken et felles språk med andre aktører som grunnlag for 
samhandling og samskaping, og for å fortolke diakoni og kirkelig 
samfunnsengasjement. Alle kommuner er pålagt å integrere bærekraftsmålene i sine 
plandokumenter, og for samarbeid og samforståelse mellom kommune og kirke er 
det derfor svært viktig at også kirkelig diakonal planutvikling er i samsvar med dette. 
 
En stor styrke ved bærekraftsmålene, er at de setter det lokale i en større 
sammenheng. Svært mye av det lokale diakonale arbeidet som allerede skjer i vårt 
bispedømme, er med på å oppfylle bærekraftsmålene, slik f.eks en næringsrik lunsj 
på et hyggetreff for eldre er med på å oppfylle bærekraftsmål 2.2: Utrydde alle former 
for feilernæring. Bærekraftsmålene representerer samtidig kirkens utadrettede 
virksomhet gjennom hele kirkehistorien, men med et språk som kirken deler med 
andre aktører. Bærekraftsmålenes metodikk handler om samarbeid mellom nasjoner, 
næringsliv, organisasjoner, institusjoner og enkeltmennesker bærekraftsmål 17, og er 
derfor samsvarende med Borg bispedømmes strategimål 3. 
 
Hvor er vi: Det diakonale perspektivet og arbeidet i Borg er mangfoldig, og 
virkeliggjøres både av frivillige og av ansatte. Mange menigheter har tilgang på 
diakonkompetanse, og har også egne diakoniutvalg. Det drives mye «tradisjonelt» 
diakoniarbeid, som hyggetreff, enkeltsamtaler, institusjonsbesøk, og omsorg overfor 
eldre og syke, som har en stor verdi i lokalsamfunnene. Ikke minst er sorgarbeid, 
som involverer flere yrkesgrupper i kirken, en viktig dimensjon ved kirkens diakonale 
arbeid, og som når ut til bredden av kirkens medlemmer. Internasjonal diakoni er til 
stede i lokalkirken, der Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er godt integrert i samtlige 
menigheter, og flertallet av menighetenes misjonsprosjekter har en tydelig diakonal 
profil. 
 
Samtidig er det et vedvarende og økende engasjement for diakonalt arbeid på andre 
arenaer og med andre faglige overbygninger og perspektiver enn et tradisjonelt 
omsorgsperspektiv. Diakoni som forebygging, myndiggjøring i et menneskerettslig 
perspektiv, samt en integrering av Agenda 2030 i lokal tenkning, planlegging og 
samhandling er en økende tendens. I Borg bispedømme drifter diakoner, 
diakoniarbeidere og andre kirkelig ansatte i samarbeid med frivillige også arbeid med 
og overfor flyktninger, migranter, rus og psykiatri, ungdomsdiakoni og inkluderende 
menighetsliv. I bispedømmet er det mye lokal samhandling med andre aktører og 
institusjoner. Imidlertid er det et potensial for en enda mer kunnskapsbasert utvikling 
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av diakonale prioriteringer og lokale satsninger, ved å bruke kommuneplanen, lokale 
folkehelsetall og Ungdata-undersøkelsen.  
 
Klima- og miljøengasjement er til stede i mange av lokalmenighetene, både knyttet til 
Grønn menighet og annet engasjement. Her er det imidlertid et stort potensial for en 
mer helhetlig profil i bispedømmet som også omfatter en mer dyptgående livstolkning 
og livsmestring i møte med denne krisens eksistensielle alvor for mange. Håpets 
Katedral er en ressurs som i større grad kan anvendes for hele bispedømmet. En 
tydeligere forankring i FNs bærekraftsmål kan også utvikles. Utfordringen er også å 
gjøre dette engasjementet mindre avhengig av lokale ildsjeler, og et mer integrert 
perspektiv i all kirkelig virksomhet.   
 
Inkluderende menighet er en godt etablert sertifiseringsordning for menigheter i Borg, 
og engasjerer langt flere enn bare ansatte. I samarbeid med inkluderingsprest vil det 
være en viktig oppgave for samfunns- og diakonirådgiver å videreføre og 
opprettholde denne ordningen, samt bistå lokalt ansatte og frivillige i dialog med 
kommune, NAV, og andre institusjoner. Samarbeid med ulike intresseorganisasjoner 
bør også prioriteres.  
 
Flere steder er det godt samarbeid med diakonale institusjoner og organisasjoner, 
f.eks. er mange i menighetene frivillige i Kirkens SOS, og flere steder er det tett 
samarbeid mellom kirkelig ansatte, frivillige og Kirkens Bymisjon. Samarbeid mellom 
diakonale organisasjoner og institusjoner har imidlertid et større potensiale og bør 
utvikles 
 
Kamp for rettferdighet er i all hovedsak knyttet til det nødvendige arbeidet med 
internasjonal rettferdighet, først og fremst gjennom samarbeidet med Kirkens 
Nødhjelp og også misjonsorganisasjonene. Det er nødvendig også å utvikle arbeidet 
for rettferdighet i lokalsamfunnene, ikke minst på bakgrunn av de økte forskjellene 
mellom folks levekår som vi kan observere også i Norge og ikke minst i vårt 
bispedømme. Rettferdighetsperspektivet i lokalsamfunnet legger et grunnlag for 
utvikling av nye diakonale satsningsområder. Imidlertid kan det også gi en utvidet 
fortolkningsramme for arbeid som allerede finner sted, hvor f.eks arbeid med eldre og 
ensomme også forankres som et arbeid for myndiggjøring.  
 
En strategiplan for samfunn og diakoni i Borg skal styrke og videreføre både det 
tradisjonelle arbeidet, men ikke minst legge til rette for og utvikle, styrke særlige 
satsningsområder. På grunnlag av dagens status vil det derfor i planperioden 2020-
2023 være fem særlige satsningsområder: 1.Kunnskapsutvikling, 
2.Ungdomsdiakoni, 3. Sorgarbeid i folkekirken 4. Klima- og miljø, 5. Lokal 
rettferdighet 
 
Satsningsområder 
1.Kunnskapsutvikling  
Kunnskapsutvikling er et eget satsningsområde i strategiplanen for samfunn og 
diakoni i Borg bispedømme. Kunnskapsutvikling må skje lokalt og regionalt med flere 
ulike dimensjoner som kilder. Ikke minst må det lokale diakonale arbeidet oppfordres 
til å bruke lokale folkehelsetall, ungdata-tall og kommuneplanen i prioriteringer og 
satsninger. Et mer kunnskapsbasert fokus vil også bidra til at kirken i større grad er 
med på å oppfylle bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene. Kunnskapsutvikling 
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som satsningsområde innebærer samtidig mer enn tallmateriale. Å bidra til kunnskap 
og ferdigheter i å bruke medlemsundersøkelsen inngår under dette 
satsningsområdet. Grønn menighet og annet miljøengasjement er også 
kunnskapsbasert, ved at det er tiltak som reelt sett har en effekt som må prioriteres.  
På regionalt nivå må særlig samfunns- og diakonirådgiver arbeide bidra med 
kunnskapskilder nasjonalt i form av offentlige utredninger regionale kunnskapsbaser 
som NAV, IMDI og bygging av nettverk med de regionale høgskoler og universiteter 
(Høgskolen i Østfold, NMBU, OsloMet) og deres relevante fagmiljøer.  
 
2.Ungdomsdiakoni  
Ungdomsdiakoni som eget satsningsområde, svarer til synlige behov i Borg 
bispedømme, jf. Ungdata-tall og Bufdirs undersøkelser om barnefattigdom og 
økonomisk sårbarhet. Relevante bærekraftsmål som dette satsningsområdet bidrar 
til, er ikke minst mål 3: God helse, men også mål 1: Utrydde fattigdom, 4: God 
utdanning og 16: Fred og rettferdighet.  
Ungdomsdiakoni i Borg skjer allerede i samarbeid med skole og andre lokale 
institusjoner, og dette arbeidet bør styrkes og opprettholdes. Satsning på 
ungdomsdiakoni bør også skje i samarbeid med undervisningsansatte og andre som 
særlig arbeider med ungdom, for å oppnå et mer integrert arbeid som flere har 
eierskap til.  
Ansatte diakoner og diakoniarbeidere som arbeider med ungdom etterspør et større 
faglig nettverk for utveksling og veiledning, samt et større fokus på dette feltet i lokal 
menighet og blant andre ansatte, og det vil derfor være et ansvar for samfunns- og 
diakonirådgiver å bidra til dette. På bispedømmerådsnivå skal det utarbeides en 
overordnet strategi for ungdomsdiakoni i Borg, som tar utgangspunkt i vellykkede 
modeller fra andre bispedømmer, men gjennomfører det på grunnlag av egne 
ressurser, kunnskapsgrunnlag og tilpasninger. Gjennom denne satsningen skal det 
gjennomføres et ungdomsløft i hvert prosti, hvor aktuelle diakoner og andre kirkelige 
ansatte gis ressurser til fagutvikling og koordinering.  
 
3. Sorgarbeid i folkekirken 
Kirkens tilstedeværelse i menneskers sorg er en helt sentral del av kirkens diakonale 
arbeid og profil. Sorg og tap kan føre til en betydelig nedsettelse av opplevd 
livskvalitet og kan gi flere helseutfordringer. Derfor svarer kirkens omsorg for 
mennesker i sorg til bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet.  Etter svar fra 
medlemsundersøkelsen i Borg, ser vi at kirkens engasjement for og tilstedeværelse i 
sorg, er noe som oppleves relevant og verdsettes høyt av medlemmene. Dette svarer 
til Borg bispedømmes strategimål 3: Den norske kirke er synlig i samfunnet, oppleves 
relevant og engasjerer seg i menneskers liv. Diakoner, prester og andre kirkelig 
ansatte gir tilbud om enkeltsamtaler og sorggrupper, ofte i samarbeid med 
kommunale instanser og lokale organisasjoner. Særlig er kirkens markering av 
allehelgen et sted hvor svært mange mennesker finner rom for sin sorg. Borg 
bispedømme har et utstrakt tilbud med åpen kirke, utdeling av lys i forkant på 
kjøpesentre m.m, tilbud om lystenning og samtaler, konserter og gudstjenster, samt 
en økende digital tilstedeværelse i forbindelse med allehelgen. Dette engasjementet 
må videreføres og opprettholdes, og det må sikres ressurser til videreføring og 
evaluering av tiltak.  
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3.Klima- og miljø 
Klimakatastrofen er en av vår tids alvorligste og viktigste utfordring, som angår alle 
mennesker og alle samfunn. Engasjement for klima og miljø er en del av Den norske 
kirkes diakonidefinisjon, vern av skaperverket. FNs bærekraftsmål 13 er et av de 
sterkest formulerte: Stoppe klimaendringene. Men også mål 12: Bærekraftig forbruk 
og innovasjon, 14: Livet i havet og 15: Livet på land er relevante mål i dette arbeidet. 
Engasjement for klima og miljø har vært en viktig del av kirkens diakonale profil i lang 
tid, hvor arbeid med Grønn menighet har vært en del av lokalt menighetsliv lenge. 
Flere fellesråd er også med i sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn.  
Kirkens engasjement i klima- og miljøsaken har flere dimensjoner. Kirken har en plikt 
som moralsk ansvarsbærer i disse spørsmålene, samtidig som vern av skaperverket 
også har en trosmessig og eksistensiell dimensjon. Kirkens arbeid med disse 
spørsmålene må møte menneskers sorg og bekymring, og engasjere seg troverdig i 
dette, og samtidig være en håpsbærer.  
Det er et behov for å utvikle en mer helhetlig, målrettet og «gul» kommunikasjon for 
dette arbeidet i bispedømmet, som oppleves meningsbærende og engasjerende for 
medlemmer. Håpets Katedral er en stor ressurs har et større potensial for å 
kommunisere med bredden av kirkens medlemmer. Det å synliggjøre Håpets 
Katedral i bispedømmet vil derfor være en viktig del av dette satsningsområdet. 
Revitalisering av ressursgruppa for skaperverk og bærekraft vil være en viktig 
oppgave, samt øke engasjement rundt ordningen Grønn menighet. Det bør legges til 
rette for at det kirkelige klima- og miljøengasjementet er noe som samtlige kirkelige 
ansatte og frivillige opplever eierskap til.  
 
4.Lokal rettferdighet 
Lokal rettferdighet er et eget satsningsområde i strategiplanen, og dette vil bidra til at 
kirken i Borg er med på å oppfylle bærekraftsmål 3: God helse, 5: Likestilling mellom 
kjønnene, 10: Mindre ulikhet, 16: Fred og rettferdighet. Dette satsningsområdet 
uttrykker også Den norske kirkes diakonidefinisjon på flere måter, både som 
inkluderende fellesskap, og kamp for rettferdighet. Til grunn for dette ligger en 
forståelse av urettferdighet som strukturell, fordi når noen holdes utenfor et 
fellesskap skyldes det maktstrukturer som undertrykker. 
 
Borg bispedømme har gjort et banebrytende arbeid for inkludering og styrking av 
trosfriheten til mennesker med funksjonsnedsettelser. Dette arbeidet må videreføres, 
i samarbeid inkluderingsprest, brukerorganisasjoner og lokalt engasjement. Det 
menneskerettslige perspektivet og refleksjonen rundt dette må være til stede, i tråd 
med FN-konvensjonen CRPD. Kirkens rolle i dette arbeidet skal ikke primært 
fortolkes som omsorgsarbeid, men heller som en moralsk ansvarsbærer (jf. Sett 
undertrykte fri, Dnk 2013) overfor de juridiske pliktbærerne og rettighetshaverne. 
Advocacy og myndiggjøring er et kirkelig anliggende og i tråd med troen på 
mennesket skapt i Guds bilde. 
 
Imidlertid bør også den samme rettighetstanken styrkes i arbeidet med og for andre 
utsatte og mindre privilegerte minoriteter og grupper. Både bevisstgjøring om 
kjønnsurettferdighet, arbeid med migranter, religiøse og seksuelle minoriteter og 
antirasistisk arbeid er viktig for kirkens troverdighet og diakonale oppdrag, og på 
dette feltet er det behov for en økt bevisstgjøring og helhetlig refleksjon i Borg 
bispedømme. Derfor vil dette satsningsområdet både styrke eksisterende 
engasjement og arbeid, bevisstgjøring i hele virksomheten, samarbeid med 
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interesseorganisasjoner og brukerorganisasjoner i tråd med Borg bispedømmes 
strategi 4. Samarbeid med lokale lag og foreninger, og styrke troverdigheten til kirken 
som moralsk ansvarsbærer.  
Innenfor dette satsningsområdet vil også Borg bispedømmes strategi 6. Kirken 
skaper trygge rom om virkeliggjøres. Strukturell urettferdighet og diskriminering er 
nettopp med på å skape utrygge rom, gjennom holdninger og fordommer. For å 
oppnå mål trygge rom er kirken i Borg avhengig av holdningsskapende arbeid og en 
høy bevissthet i forholdet mellom privilegier, utenforskap, språk og makt. Derfor vil 
det innenfor satsningsområde 4. prioriteres å legge til rette for bevisstgjøring overfor 
ansatte og frivillige om hvordan strukturell diskriminering også er noe som må 
arbeides med innenfor egen organisasjon. Dette holdningsskapende arbeidet bør 
skje ved bruk av ressurser fra og samarbeid med ulike organisasjoner og 
institusjoner som Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, HL-senteret, 
Mellomkirkelig Råd, Kirkens ressurssenter, Skeivt Kristent Nettverk, samt lokale 
organisasjoner.  
 
Aktører, koordinering og ledelse 
For å sikre en bredest mulig forankring av denne strategiplanens satsninger og mål i 
Borg bispedømme, og for å legge til rette for at kirkelige ansatte og frivillige i 
lokalkirken får eierskap til planen, må det defineres ulike ansvarsgrupper, aktører og 
ledelsesansvar. 

 Borg bispedømmeråd vedtar strategiplanen.  

 Samfunns- og diakonirådgiver har overordnet ansvar for koordinering av 

planen på bispedømmenivå. 

 Prostene leder det kirkefaglige arbeidet i prostiene, og har ansvar for at 

planen gjøres kjent og implementeres i prostiene.  

 Der det er ansatt diakon eller diakoniarbeider, vil denne i lokalmenigheten ha 

ansvar for at planen gjøres kjent blant andre ansatte, diakoniutvalg og andre 

frivillige, og implementeres ut ifra satsningsområder som er særlig aktuelle for 

menigheten.  

 For å gjennomføre satsningsområde 1: Ungdomsdiakoni, skal det prostivis 

opprettes ulikt sammensatte grupper av ansatte og eventuelt frivillige, som får 

ansvar for koordineringen av et ungdomsløft i prostiet. I prostier der det er 

diakon og/eller diakoniarbeider som allerede arbeider med ungdomsdiakoni, 

er det naturlig at denne leder ungdomsløft-gruppen. Ungdomsprester, eller 

andre prester med kompetanse på ungdomsarbeid, samt 

undervisningsansatte og ungdomsledere bør også være representert i denne 

gruppen.  

 Kompetansenettverk og fagkoordinatorer: Etter fagkoordinator-modellen fra 

trosopplæringen, skal det i bispedømmet etableres nettverk mellom diakoner, 

diakoniarbeidere og andre aktuelle ansatte, knyttet til de fem 

satsningsområdene i strategiplan for samfunn og diakoni. Dette sikrer 

kompetanseutveksling, evaluering og kunnskapsflyt. Samfunns- og 

diakonirådgiver har ansvar for oppretting, koordinering og oppfølging.  
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KUNNSKAPSGRUNNLAG 
 
Satsningsområde 1. Kunnskapsutvikling: 
I Norge er faglig kunnskap ansett som en nødvendighet for å utvikle gode 
handlingsstrategier for å håndtere og løse spesifikke utfordringer. Fellesskapet 
gjennom offentlige myndigheter aksepterer i Norge sitt ansvar for sikre at alle 
mennesker skal være med og utvikle og nyte godt av et godt samfunn. Vi har derfor 
en omfattende og rik tradisjon for at offentlig politikk, planer og tiltak er 
kunnskapsbasert. Generelt gjør derfor offentlige myndigheter et omfattende arbeid 
med å omsette stor kunnskapsmengde til konkrete handlingsplaner. Denne 
kunnskapen er offentlig tilgjengelig. Når kirken skal utvikle diakonalt arbeid er det 
nødvendig at vi benytter oss av og relaterer til den kunnskap som finnes om 
saksfeltene og der spissede utfordringer utformes. En slik prosess med 
kunnskapsinnhenting må ligge forut for planarbeid og tiltak. Slik sikres kvaliteten i 
arbeid (strategi 1), kommunikasjon i samfunnet og med «brukere» (strategi 2), 
meningsfull mobilisering av medlemmer (strategi 3) og samhandling med ulike 
aktører (strategi 4). Bispedømmerådets rådgiver vil ha en viktig rolle i være en 
brobygger mellom kunnskapsmengden på nasjonalt og regionalt nivå og lokalt nivå.  
 
Satsningsområde 2.Ungdomsdiakoni: Som bakgrunn for satsningsområde 2 ligger 
flere undersøkelser til grunn. Bufdir og SSBs 2017-tall for barnefattigdom og 
oppvekst i lavinntekstfamilier, viser at særlig de sørlige kommunene i Borg 
bispedømme har en langt høyere prosentandel barn og unge som vokser opp i 
økonomisk sårbare familier enn landsgjennomsnittet. F.eks har Sarpsborg kommune 
16,6 % og Halden kommune 15,7% barn og unge som vokser opp i husholdninger 
med vedvarende lavinntekt, til sammenligning har Trondheim kommune 7,7% og 
Asker kommune 7%. Ungdata-undersøkelsen (2018) viser at det store forskjeller 
innad i Borg bispedømmet på hvorvidt ungdomsskoleelever opplever ensomhet i 
hverdagen. Ungdommer i Aremark kommune opplever mindre grad av ensomhet enn 
landsgjennomsnittet, mens ungdomsskoleelever i Halden og Ullensaker skårer 
høyere. Ungdata-tall fra videregående skoler i Øst-Viken (Østfold) viser at elever på 
videregående i denne regionen har langt lavere deltagelse i noen form for organisert 
fritidsaktivitet enn landsgjennomsnittet, og tallene for opplevd ensomhet er også noe 
høyere enn landsgjennomsnittet. Disse utvalgte eksemplene viser at dette er et 
område hvor kirken i Borg kan og bør bidra med tiltak, fellesskap, kompetanse og 
kunnskapsutvikling i samarbeid med skole, kommune og aktuelle organisasjoner og 
institusjoner som Blå Kors, Kirkens Bymisjon, Røde Kors m.m. 
 
Satsningsområde 3: Sorgarbeid i folkekirken:  
Sorg og tap av en nærstående person er noe nesten alle mennesker opplever i løpet 
av livet. Selv om det er en allmenn erfaring, kan det imidlertid oppleves svært ulikt 
avhengig av relasjon til avdøde, dødsfallets karakter, men også den etterlattes 
livssituasjon og utsatthet. Mennesker som i utgangspunktet lever i mer utsatte 
livssituasjoner, med et begrenset nettverk og helseutfordringer, er mer sårbare for at 
sorg utløser sykdom (Stroebe og Schut 2011). Sorggrupper er derfor et 
helseforebyggende arbeid, i tråd med bærekraftsmål 3: God helse, særlig der man 
oppnår å rekruttere mennesker som allerede lever i utsatte livssituasjoner. Forskning 
på sorggruppers betydning i enkeltmenneskers sorgprosesser, viser at homogene 
sorggrupper, sammensatt av mennesker som har tapserfaringer som ligner, er de 
som oppleves mest støttende (Bugge 2015). Ifølge Borg bispedømmes 
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medlemsundersøkelse, opplever medlemmene i veldig høy grad kirken som 
samfunnsnyttig når vi er til stede for mennesker i sorg. På bakgrunn av kunnskapen 
om sorgarbeidet som forebygging, bør derfor sorggruppearbeidet i lokalmenigheter 
og lokalsamfunn i Borg styrkes og videreføres, og det bør legges til rette for 
kompetanseutvikling. I markeringen av allehelgen har ansatte og frivillige i Borg 
bispedømme gjort en stor innsats for å gi bredden av medlemmer og andre et trygt 
rom for sorg. Dette arbeidet skal videreføres og legges til rette for.  
 
Satsningsområde 4. Klima og miljø: Alvoret ved de menneskeskapte 
klimaendringene er allment kjent, og det gis derfor ikke plass i dette 
strategidokumentet til å utdype funn fra fagfeltet klimaforskning. Agenda 2030 
forplikter gjennom bærekraftsmål 13 til å arbeide for at gjennomsnittstemperaturen 
ikke skal øke mer enn 1,5 grader, og for å oppnå det trengs det umiddelbare tiltak for 
å begrense utslipp av klimagasser. Håpets katedral bidrar allerede til å oppfylle 
bærekraftsmål 14: Livet i havet, og flere av delmålene til bærekraftsmål 15: Livet på 
land bidrar kirken i Borg til gjennom Grønn kirke og Grønn menighet.  
Som kunnskapsgrunnlag for å utvikle satsningsområde 3 i Borg bispedømme til 
regionale og lokale tiltak finnes det imidlertid mange ressurser, både Grønn menighet 
og Stiftelsen Miljøfyrtårn er godt kjent. I tillegg tilbyr Cicero Senter for klimaforskning 
gode ressurser for kommunale tiltak som er relevante også for kirkelig virksomhet og 
engasjement. Imidlertid bør Borg bispedømmes engasjement for klima- og 
miljøspørsmål også ha en tydelig spirituell og sjelesørgerisk dimensjon, forankret i tro 
på skaperverkets ukrenkelighet. Det å være en håpsbærer, men samtidig å ta 
menneskers klimasorg på alvor vil være en viktig oppgave for diakonien i Borg.  
 
Satsningsområde 4.Lokal rettferdighet: Som kunnskapsgrunnlag for dette 
satsningsområdet ligger et sammensatt statistikkmateriale til grunn, samt kunnskap 
om holdninger og fordommer blant majoritetsbefolkningen overfor sårbare og utsatte 
grupper. Eksempelvis viser tall fra IMDI (2019) viser blant annet at en høyere 
prosentandel av innvandrerbefolkningen står utenfor arbeidslivet enn 
majoritetsbefolkningen. Ifølge SSB viser en rapport fra 2017 at unge med 
funksjonsnedsettelser opplever langt dårlige levekår enn andre innenfor samme 
aldersgruppe. Bærekraftsmål 10.3: forplikter til å arbeide for utjevning av ulikhet og 
redusere forskjeller i levekår i land, og diakonalt arbeid mot lokal urettferdighet er 
med på å oppfylle dette delmålet. Satsningsområde 4. Lokal rettferdighet legger til 
grunn en forståelse av menneskerettighetene som kirkelig og diakonalt forpliktende, i 
samsvar med tanken om den allmenne åpenbaring og gudbilledlikheten hos alle 
mennesker og som et uttrykk for nestekjærlighet. Til forskjell fra Den norske kirkes 
plan for diakoni, holdes derfor ikke rettferdighetsperspektivet adskilt fra definisjonen 
av diakoni som nestekjærlighet. Det samme gjelder inkluderende fellesskap, som er 
en egen dimensjon i den nasjonale diakoniplanen. I Borg bispedømmes 
satsningsområde nr. 4 Lokal rettferdighet inngår dette aspektet, begrunnet i en 
forståelse av utenforskap og ikke-inkluderende fellesskap som urett. 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 81/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar å prioriterer ungdomsdiakoni ved tildeling av totalt kr 
1.376.000,- i nye diakonimidler i 2020. 
 
Midler til opprettelse av nye stillinger innen diakoni tildeles som følger:   

1. Inntil kr. 400.000,- til Drøbak og Frogn sokn 

2. Inntil kr 100.000,- til Skiptvet sokn  

3. Inntil kr 400.000,- til Gjerdrum og Heni sokn   

4. Inntil kr 400.000,- til Fredrikstad kirkelige fellesråd  

5. I dialog med Råde menighetsråd utredes muligheter for et prosjekt med fokus på 

ungdomsdiakoni, prosjektet finansieres med restmidler.  

6. Om lag kr 76.000,- øremerkes diakonal kunnskapsutvikling med fokus på ungdom.  

 

   
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

Opprinnelig forslag til vedtak ble stemt over. 
 
Votering 

http://www.krisepsykologi.no/
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Enstemmig 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar å prioriterer ungdomsdiakoni ved tildeling av totalt  
kr 1.376.000,- i nye diakonimidler i 2020. 
 
Midler til opprettelse av nye stillinger innen diakoni tildeles som følger:   

1. Inntil kr. 400.000,- til Drøbak og Frogn sokn 

2. Inntil kr 100.000,- til Skiptvet sokn  

3. Inntil kr 400.000,- til Gjerdrum og Heni sokn   

4. Inntil kr 400.000,- til Fredrikstad kirkelige fellesråd  

5. I dialog med Råde menighetsråd utredes muligheter for et prosjekt med fokus 

på ungdomsdiakoni, prosjektet finansieres med restmidler.  

6. Om lag kr 76.000,- øremerkes diakonal kunnskapsutvikling med fokus på 

ungdom  

 

[Lagre vedtak]  

 

82/20 Justert strategiplan Dåp i Borg 2021-2023 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 82/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar justert strategiplan for Dåp i Borg 2021-2023.  
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

Justert strategiplan for dåp i Borg 2021-2023 ble gjennomgått, og det ble gitt innspill. 
 
Endelig strategiplan for dåp i Borg 2021-2023 sendes til bispedømmerådet. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar justert strategiplan for Dåp i Borg 2021-2023.  
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STRATEGIPLAN DÅP 2021-2023 
BORG BISPEDØMME  

«Dåp er et naturlig valg for medlemmer i Den norske kirke»   
 

1. Bakgrunn 

Oppslutningen om dåp i Den norske kirke har i en årrekke vært synkende. Under 

overskriften «Dåpsløftet» har Kirkerådet i samarbeid med bispedømmerådene hatt fokus 

på å mobilisere kirkens arbeid med dåp siden 2010 for å møte denne utviklingen. Dåp 

har vært fokusområde i rapportering og styringssamtaler, det har blitt gjennomført 

foreldreundersøkelser og forskning. Dåp har vært tema på fagdager og konferanser for 

kirkelig ansatte og Den norske kirke har brukt mye ressurser på utvikling og 

gjennomføring av ulike kommunikasjons-kampanjer både nasjonalt, regionalt og lokalt. 

Det er behov for mer kunnskap om og gode holdninger til dåp. Kirken ønsker å gi foreldre 

frimodighet til å velge dåp for barna sine, og en forståelse for hva det er vi døper til. Det 

er nødvendig at møtet med kirken oppleves godt, dåp må være tilgjengelig når det er 

etterspurt, og det trengs god informasjon om muligheter og tilgjengelighet for dåp i ulike 

rammer.  

I 2019 opplevde Borg bispedømme, for første gang på mange år, en økning i antall 

dåpshandlinger, men vi ser at den nedadgående trenden har vært så sterk at det trengs 

en ytterligere satsing. Derfor arbeides det videre med hvordan vi kan styrke 

oppslutningen om dåp.  

2. Overordnede mål i dåpsarbeidet 

Kirkens grunnleggende oppdrag til alle tider og alle steder er gitt fra Kirkens Herre: «Døp 

dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg 

har befalt dere.». En satsing på dåp er grunnleggende viktig fordi dåp er viktig for hvert 

menneske som blir døpt og dermed også for kirken. Dersom oppslutningen om dåp 

fortsetter å synke, vil det føre til at færre og færre får en relasjon til kirken.  

Kirkerådet har hatt en satsing på dåp fra 2019 som videreføres i 2021. Borg har i sin 

strategiplan dåp som ett av fire strategimål og fem strategier for å nå målene.  

Hovedmålene i Kirkerådets dåpssatsing, med kobling til strategiplanen i Borg i parentes: 

 Å øke oppslutningen om dåp (strategimål 2 i Borg) 

 Dåpssatsingen skal vise at Den norske kirke ønsker å være med på å feire nyfødte 

barn og å invitere udøpte i alle aldre inn i kirkens fellesskap.  

 Gi kirkens medarbeidere og ledelse kunnskap om utviklingstrekk i samfunnet og de 

utfordringene dette innebærer når det gjelder kirkens arbeid med dåp. 

 Stimulere kirkens medarbeidere til refleksjon og økt bevissthet om dåpens betydning i 

sitt eget og andre menneskers liv.  

 Målrettet kommunikasjonsarbeid med god kvalitet (strategi 2 i Borg) 

 Dåpssatsingen skal gi kunnskap om dåp og inspirasjon til å velge dåp. Ut fra dette 

skal vi kunne målrette kommunikasjonen og sikre at den når frem til mottaker på en 

god og tydelig måte.  
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 Identifisere og fjerne unødig hindringer for mennesker som ønsker dåp og sikre at 

mennesker som søker informasjon om dåp finner informasjon og blir møtt på en god 

måte. Samtidig ønsker den også å trygge ansatte og frivillige på hvorfor dåpen er 

viktig, og gi de et språk for å snakke forståelig om dåp.  

 God dåpspraksis i Den norske kirke (strategi 1 i Borg- øke kvalitet i kirkelige 

handlinger) 

 Kirken må arbeide for god kvalitet i dåpsarbeidet ved at dåpsgudstjenestene 

oppleves inkluderende og gode og videreutvikles med fleksibel tilrettelegging av dåp i 

ulike rammer. 

 Kirken må sikre god tilgjengelighet til dåp med jevnlig gudstjenestefrekvens i alle 

bispedømmets kirker. Informasjon om dåp må være lett å finne, og rutinene for 

påmelding må være gode og tilgjengelige. 

 

3. Kunnskapsgrunnlag og status mål per nå 

 

Resultat strategimål 2 Øke oppslutning om dåp 

Om fødsel og fødselstall: 

Det ble født 54495 barn i Norge i 2019, 600 færre enn i 2018. 

Det er 1,53 barn per kvinne, laveste målt noen gang. Årsak: utsettelse av barn nr. 1 

2019: Gjennomsnittsalder for førstegangsfødende er 29,8 år, for menn 32 år. For kvinner er 

dette en økning siste 5 år med nesten ett år. 

 

Fødselstall i Norge og Borg i 2010 og 2019:  

  Fødte totalt 

  2010 2019 

Hele landet 61442 54495 

Borg Bispedømme 7472 7093 

 

Antall fødte sett i sammenheng med andel fødte av 1. og 2. generasjon innvandrere: 

 1. & 2. gen. innvandrere 0 år "Norskdel" av total 
 2010 2019 Fødte 

 Antall Andel av fødte Antall Andel av fødte 2010 2019 

Hele 
landet 8266 13,5 12116 22,2 53 176 42 379 

Borg  1 187 15,9 1 851 26,1 6 285 5 242 

 

Andel døpte av antall fødte totalt og av antall fødte uten innvandrerbakgrunn: 

 Døpte /dåpshandlinger 
 2010 2019 

 
Antall 

Andel av 
total 

Andel av 
"norskdel" 

Antall 
Andel av 

total 
Andel av 

"norskdel" 
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Hele 
landet  41100 66,9 77,3 28011 51,4 66,1 

Borg  4812 64,4 76,6 3378 47,6 64,4 

 

 

Ut fra disse tallene ser vi at selv om vi tar bort andel fødte med innvandrerbakgrunn i 

fødselstallene, er tallene synkende fra 2010 til 2019. 

 

Med utgangspunkt i statistikk for bispedømmet kan vi se følgende:  

Det er en økning i antall dåpshandlinger på 2,5 % (2018-2019). I et femårsperspektiv (fra 

2014), er nedgangen i antall dåpshandlinger på 20 %.  

5,4 % av dåpshandlingene er i tilknytning til konfirmasjon (selv om konf.handlinger går 

ned -3,3 %) 

Det er en reell oppgang i dåp i Nedre Romerike, Øvre Romerike, Nordre Follo og Vestre 

Borgesyssel 

Vestre Borgesyssel og Nordre Follo har størst økning av døpte i tilknytning til 

konfirmasjon 

Vi ser at økt oppslutning/tilbud om babysang og styrket fokus på dåp i 

hovedgudstjenesten kan være to faktorer for økt dåpsoppslutning.  

 

Medlemsundersøkelse sommer 2020:  

Det ble gjennomført medlemsundersøkelse sommeren 2020. Totalt 77 % av 

medlemmene svarer at de ville døpt barnet dersom de fikk barnet nå. I aldersgruppen 15-

29 år er det 75% for samme svar, mens for aldersgruppen 30-39 år er det 64 % som 

svarer det samme. 

På påstanden «Jeg opplever at kirken er relevant for meg» svarer 33 % at de er enige i 

dette. For aldersgruppen 15-29 år er denne 21 % (kommende foreldre) og for gruppen 

30-39 år er denne 26 %. Det vil si at det vil være viktig å arbeide med relevans og 

relasjon, slik at dåp vil bli et naturlig valg for medlemmene.  

 
Generell kunnskapsstatus på området 
Fra ulike rapporter og undersøkelser om dåp de siste årene vet vi følgende:  

Hvorfor velges dåp Hvorfor velges ikke dåp  

Tradisjonen står sterkt mange steder Har ikke tilknytning til Dnk 

Det er familiær forventning om dåp Dåp oppleves ikke som relevant 

Ønske om tilhørighet Tradisjonen for dåp står svakere 

tro Et ønske om at barnet skal velge selv  

 
 Kilder:  

2014 IPSOS MMI - på oppdrag fra Kirkerådet: Fokusgruppeundersøkelse om foreldres 

vurderinger rundt valg av dåp.  

KIFO rapport 2015:2 «Når det rokkes ved tradisjoner og tilhørighet» (Oslo bispedømme)  
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Status for strategiene 
1. Øke kvalitet i kirkelige handlinger- God dåpspraksis i Den norske kirke 

Status nå: Ansatte legger godt til å rette for å sikre kvaliteten i dåpsgudstjenestene. 

Dåpspåmelding kan være utfordrende for de som ikke vet hvilket sokn de hører til eller der 

det ikke finnes tilgjengelig påmelding til dåp på nett. 12 menigheter har ikke påmelding på 

nett tilgjengelig. 

 

2. Målrettet kommunikasjonsarbeid med god kvalitet 

I questback-undersøkelsen, var det klare tilbakemeldinger om at den største utfordringen til 

menighetene er kommunikasjon. Både det å få kontakt med målgruppen, men også å snakke 

et språk som målgruppa forstår om hvorfor dåp er relevant, melder mange er utfordrende.  

Med utgangspunkt i questback gjennomført i bispedømmet vet vi følgende: (62 menigheter 

svart våren 2020) 

38 % henter materiell fra www.ressursbanken.no  

87 % bruker egetprodusert materiale i arbeidet med å kommunisere om dåp 

Det brukes mest «grønne» arenaer til å kommunisere om dåp 

19 % bruker målrettet annonsering i sosiale medier 

De største utfordringene menighetene har i fht oppslutning av dåp gjelder 

kommunikasjon: kontakt med målgruppen, snakke et språk som målgruppa 

forstår, hvorfor dåp er relevant, at dåp er enkelt å gjennomføre, samhandling  i 

stab om viktigheten av å markedsføre dåp,  

I alle prostier var det planer om å gjennomføre drop-in dåp i løpet av 2020 (questback 

besvart før 12.03.20).  

Behov som meldes inn handler i all hovedsak om ressurser i forhold til de utfordringene 

menigheten løfter frem  

Medlemsundersøkelsen (gjennomført sommer 2020) viser at 

77 % av medlemmene ville døpt dersom de fikk barn nå. 

For aldersgruppen 15 år – 29 år er dette tallet 75 %. For aldersgruppen 30 år – 39 år er 

dette tallet 64 %  

 
I menighetene blir det arbeidet kontinuerlig med utgangspunkt i strategiene, men fordi vi 
ser viktigheten av dåp, er det derfor ønskelig å styrke dette arbeidet, og støtte 
menighetene i deres utfordringer.  

 

4. Forslag visjon, delmål og tiltak dåp Borg 2021-2023  

 
Visjon 
Hovedmålet er å øke oppslutningen om dåp. Med utgangspunkt i dette er visjonen for 
dåpssatsingen:  

http://www.ressursbanken.no/
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Dåp er et naturlig valg for medlemmer i Den norske kirke   
 
 
Delmål 
Det har vært gjort mange tiltak og laget mange planer for dåpsarbeidet. Vi vil nå videre i 
dette arbeidet og foreslår fire delmål. 
 
1. Vi ønsker en kirke som har god relasjon til unge voksne  
Om dåp skal være et naturlig valg, betyr det at dåpen må være et kjent alternativ og det 
må være relevant for de som er i målgruppen. Dersom det ikke har vært noe kontakt 
mellom kirke og nybakte foreldre siden konfirmasjon, er det ikke sikkert at foreldrene 
tenker at dåp er et naturlig valg.  
 
Det har i flere år vært fokus på aldersgruppa 18-30 i Den norske kirke. Mange i denne 
aldersgruppa er i en endringsfase, mange flytter for å gå på skole et annet sted, det er 
mange valg i forbindelse med utdanning, og det er også i denne perioden at man etter 
hvert får barn. På grunn av endring av bosted, kan dette gjøre at tilhørigheten til 
lokalkirken svekkes. Vi ser også av medlemsundersøkelsen at kirkens relasjon og 
relevans er svak for denne aldersgruppa. Vi må derfor se på hva denne aldersgruppen 
trenger, for å møte behovet, og dermed skape en relasjon. Noen menigheter tilbyr 
brudevals, andre samlivskurs for nygifte.  
 
Tiltak:  

 Borg bispedømmeråd utvikler forslag til innhold i et unge-voksne tilbud som tar 
utgangspunkt i målgruppens behov og som bidrar til å utvikle en relasjon til 
kirken. Utviklingen skjer i samarbeid med lokalkirkene. 

 
2. Dåp skal være enkelt og trygt å gjennomføre  
Fra det øyeblikket noen begynner å vurdere dåp, med søk på nett etter informasjon og 
påmelding, til dåpen er gjennomført i kirken, skal dette være en enkel og trygg prosess. 
Ikke alle vet hvilken kirke de tilhører eller hvor de skal døpe, noen er usikre på hvordan 
dette skjer, eller hvordan man melder til dåp. Dersom dåpsforeldrene støter på 
utfordringer eller blir usikre underveis, kan det føre til at de ikke bryr seg om å døpe 
barnet likevel. Derfor må det sikres at hele forløpet skal oppleves enkelt og trygt. 
Tjenestedesign har som mål å utvikle brukerrettede og helhetlige tjenester, der brukeren 
står i sentrum. I dette delmålet er det akkurat det som ønskes oppnådd – at dåp skal 
være enkelt og trygt å gjennomføre. Tjenestedesignet skal være tilpasset dåpsforeldrene 
eller den som ønsker å bli døpt.  
 
Tiltak:  

 For å sikre at dåp er enkelt å gjennomføre, vil Borg bispedømmeråd 
gjennomføre en brukerreise og utvikle denne basert på kunnskap om 
tjenestedesign i det digitale samfunnet. Det er ønskelig å bruke et profesjonelt 
selskap til å se på hvordan dette er nå. Ut fra dette kan de finne punktene for 
forbedring i dette, slik at ingen som vurderer dåp, skal bli hindret av 
utfordringer underveis.  

 
3. Målgruppen skal ha mottatt forståelig informasjon om hvorfor dåp er viktig  
Det kan være en utfordring å snakke forståelig om dåpen. Det er skrevet mye om dåp, 

men å forklare på en forståelig og kortfattet måte om hvorfor dåpen er viktig, syns mange 

er utfordrende (jf. questbackundersøkelse i menighetene i Borg 2020). Dersom ansatte 

og frivillige ikke har et godt språk for hvorfor dåpen er viktig, klarer vi heller ikke å 

kommunisere dette videre til målgruppa. Dette vil også kunne gjelde for dåpssamtalen, 
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som enten forgår som en samling med flere dåpsforeldre, eller i samtale med hvert 

enkelt foreldrepar. Vi må erkjenne at dåpssamlingen er mer opplærende og gir mindre 

rom for samtaler om det eksistensielle, og det må vurderes hva som gir mest rom for god 

kommunikasjon.  

Tiltak:  

 Borg bispedømmeråd lager et e-læringskurs som obligatorisk opplæring for 

alle nyansatte i bispedømmet. Dette kan også tilbys til frivillige. E-læringskurset 

inneholder konkrete anbefalinger om hvordan man snakker om dåp til ulike 

målgrupper avhenging av tro og tilhørighet. Det skal som ledd i dette arbeidet 

også utvikles ressurser som ansatte og frivillige kan benytte seg av i 

dåpskommunikasjon med ulike målgrupper. 

 

4. Dåp utenfor hovedgudstjenesten  

Etter forrige gudstjenestereform (1977) har det vært mest vanlig at dåpen har blitt 

gjennomført I hovedgudstjenesten. Likevel har mange steder hatt praksis og erfaring med 

egne dåpsgudstjenester i Den norske kirke, med gode erfaringer. Etter at covid—19 satte 

begrensninger for hvor mange som kan være til stede i kirkerommet, har egne 

dåpsgudstjenester økt betraktelig. Det har foreløpig ikke vært gjennomført noen 

undersøkelser om hvordan dette har fungert, men både prester og proster melder om at 

tilbakemeldingene fra dåpsfølgene som har vært med på dåpsgudstjenester har vært 

overveldende positive.   

 

Det er blitt gjennomført drop-in dåp i alle prostier. Dette ønskes videreført, og det 

arbeides med en bispedømme-koordinert kampanje for drop-in dåp i 2021 og en nasjonal 

kampanje i 2022. Dette gir rom for å senke terskelen til dåp både for de som ser på dåp 

som en økonomisk utfordring og for de som syns det er utfordrende med en hel 

gudstjeneste, og på denne måten kan vi tilrettelegge for dåp for enda flere.  

 

Utfordringen med dåp utenfor hovedgudstjenesten, vil være tilknytningen til det generelle 

gudstjenestelivet i menigheten. Menighetene må derfor tenke gjennom hvordan man kan 

knytte de gjennomførte dåpshandlingene til hovedgudstjenesten. Samtidig er 

mulighetsrommet som skapes når det legges til rette for dåp utenom hovedgudstjenesten 

stort. Dette skaper et stort handlingsrom til hvordan man knytter dåpen til menigheten for 

øvrig. Det vil kunne gi mulighet for dåp i tilknytning til trosopplæringstiltak, som babysang, 

familiemiddag etc.  

 

Et viktig anliggende vil også være hvordan man viderefører sammenhengen mellom dåp 

og nattverd som sakrament når flere dåp blir lagt utenfor hovedgudstjenesten.  

 

 

Tiltak:  

 Borg bispedømme bidrar og legger til rette for at prostier og menigheter i 

bispedømmet deltar i en koordinert drop-in dåp-kampanje, som i 2021 vil være 

for bispedømmet, i 2022 er den nasjonal. 

 Det arbeides frem konkrete ressurser for å skape bro mellom 

hovedgudstjenesten og dåpsgudstjenesten 
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I tillegg til disse konkrete tiltakene vil det også basert på de fem strategiene i Borg 

strategiplan utvikles tiltak innenfor ordinær drift for å støtte det arbeidet som pågår.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser  

Det settes ned en styringsgruppe på tvers av ansattegrupper og nivåer for å sikre at arbeidet 

gir gjenklang i lokalkirken og det praktiske arbeidet.  

 

Gjennomføringen av satsingen er kostnadsberegnet til kr. 600.000, -. 

 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

83/20 Kriterier for OVF-tildeling 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 83/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd vedtar å disponere OVF-midler for 2021 på følgende måte: 

 Inntil kr 100.000,- for søknader om tildeling for de som er i prosjektår 3 av 3.  

 Inntil kr 500.000,- for videreføring av satsingen på kommunikasjonsløftet i 2021, samt 

intensjon om videreføring på samme nivå i 2022.   

 Inntil kr 100.000,- til søknader fra menigheter/fellesråd som ønsker å styrke arbeidet 

med oppslutning om dåp.  

 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

Det ble foreslått følgende tilføyelse i punkt 3: 
«Søknader fra områder som i årsrapporten synes å ha særlige utfordringer 
prioriteres». 
 
Forslag til vedtak med tilføyelse ble stemt over. 
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Votering 

Enstemmig. 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Borg bispedømmeråd vedtar å disponere OVF-midler for 2021 på følgende måte: 
 

 Inntil kr 100.000,- for søknader om tildeling for de som er i prosjektår 3 av 3.  

 Inntil kr 500.000,- for videreføring av satsingen på kommunikasjonsløftet i 

2021, samt intensjon om videreføring på samme nivå i 2022.   

 Inntil kr 100.000,- til søknader fra menigheter/fellesråd som ønsker å styrke 

arbeidet med oppslutning om dåp. Søknader fra områder som i årsrapporten 

synes å ha særlige utfordringer prioriteres 

 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

84/20 Prioritering av økte stillingsressurser i Borg 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 84/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Borg bispedømmeråd ber stiftsdirektør om å igangsette prosess med formål om å 
opprette og utlyse følgende stillinger: 

 I Nedre Romerike prosti opprettes 100% prestestilling med fokus på 
ungdom/unge voksne. Til stillingen legges ansvar for betjeningen av 
studentene ved OsloMet avd. Kjeller. 

 Eksisterende prostipreststilling i Nordre Follo prosti utvides fra 50% til 100% 
stilling.  

 Det opprettes 50% stilling for betjening av studentene ved Høgskolen i 
Østfold. Stillingen ses i sammenheng med saken om satsing på 
ungdomsdiakoni og kan besettes av person med teologisk og/eller diakonal 
kompetanse.   

 
Vedtaket fattes under forutsetning av endelig tildeling i tråd med Kirkerådets 
Foreløpige budsjettfaktorer for bispedømmene for 2021.   
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Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

Det ble foreslått følgende endring i første punkt i forslag til vedtak: 
«I Nedre Romerike prosti opprettes 100% prestestilling med fokus på ungdom/unge 
voksne, med spesiell oppmerksomhet mot studenter ved OsloMet avd. Kjeller». 
 
Det nye forslaget til vedtak ble stemt over. 
 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
 

Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

 
 
 
 
 
Borg bispedømmeråd ber stiftsdirektør om å igangsette prosess med formål om å 
opprette og utlyse følgende stillinger: 
 

 I Nedre Romerike prosti opprettes 100% prestestilling med fokus på 
ungdom/unge voksne, med spesiell oppmerksomhet mot studenter ved 
OsloMet avd. Kjeller 
 

 Eksisterende prostipreststilling i Nordre Follo prosti utvides fra 50% til 100% 
stilling.  

 Det opprettes 50% stilling for betjening av studentene ved Høgskolen i 
Østfold. Stillingen ses i sammenheng med saken om satsing på 
ungdomsdiakoni og kan besettes av person med teologisk og/eller diakonal 
kompetanse.   

 
 

[Lagre vedtak]  
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Orienteringssaker 

85/20 Orienteringssaker BBDR 15.12.20 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 85/20 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
 
 
 
Muntlige orienteringer fra: 
 
Stiftsdirektør 

 Streik i Dnk: Etter hovedoppgjør tidligere i høst, ble det 12.desember brudd 
mellom partene som førte til streik. Dette berører 21 arbeidstakere fra 
Presteforeningen, Fagforbundet, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet og 
Norsk sykepleierforbund. For Borg er det per nå 2 prester som er berørt. Det 
jobbes med dispensasjon slik at parter ikke blir rammet mht. til gravferd, 
beredskap o.l. For mer informasjon se KA.no 

Biskop 

 Håpets Katedral invies på FNs miljødag 5.juni 2021, og markering på 
Skaperverkets dag 6.juni 2021. Det jobbes med etablering av ny drift fra 
høsten 2021 

 Fra Bispemøtet: 
- Ny generalsekretær i bispemøtets sekretæriat er Elise Sandnes og Sven 
Thore Kloster er tilsatt som seniorrådgiver  
- Vedtak om Kristensionismen 
- Forbereder klimauttalelse som kommer i begynnelsen av 2021 

 Biskopen i Borg er Bispemøtets representant i Hauge jubileum. Det jobbes 
med et digitalt kompetanseløft for alle ansatte som vil komme i løpet av høsten 
2021 

 LHTB undersøkelse. Det blir en gjennomgang av rapporten i prostemøtet med 
prostene og i møte med kirkevergelagets styre. Målet er at innholdet i 
rapporten gjøres kjent i staber og menigheter 
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Bispedømmerådsleder 

 Fra Kirkerådsmøte (digitalt) 
Aktuelle saker: 
- Evaluering og oppfølging av Kirkemøtet 
- Rekrutteringsstrategi 
- Det åpnes opp for digital forhåndsstemming 

Sidsel Repstad 

 KN representantskap i 2021 
- Bispedømmerådet kan melde inn forslag til kandidater. Forslag med navn og 
begrunnet med kometanse meldes til Sissel Repstad på  
e-post: sidse-r@online.no innen 14.januar 2021. 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

1 Oppfølging av utviklingssamtalene våren 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 1 

 
 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 

mailto:sidse-r@online.no
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Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken tas til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

2 Oversendelse av biskopens rapport etter visitas i Skiptvet sokn 3., 
4. og 8.november 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 2 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken tas til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

3 Annerledesjulen 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 3 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 
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Votering 

Enstemmig 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken tas til orientering 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 

4 Oppsummering etter årssamtaler 2020.docx 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 4 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken tas til orientering 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

5 Avgitt høringssvar - kirkeforskriften.pdf 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 5 
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Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken tas til orientering 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

6 Høring fra Borg biskop og bispedømmeråd - Kirkelig kulturarv 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 6 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken tas til orientering 

[Lagre vedtak]  
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7 Høringssvar fra Borg biskop og bispedømmeråd: Langtidsutleie 
av kirker 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 7 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken tas til orientering 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

8 Biskopens veiledning om bruk av musikk ved kirkelige 
seremonier 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 8 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken tas til orientering 
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[Lagre vedtak]  

 

 

 

9 Orientering i.fm. opprettelse av Regionalt pilegrimssenter for 
Borgleden som ideelt aksjeselskap 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 9 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken tas til orientering 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

10 Budsjettforliket må sikre folkekirken i Borg bispedømme 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 10 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 
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Enstemmig 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken tas til orientering 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 
Referatsaker 

86/20 Referatsaker BBDR 15.12.20 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 86/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
De fremlagte sakene tas til orientering. 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

De fremlagte sakene tas til orientering. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 



 39  

 

1 Referat fra møte i Bibelselskapskomiteen i Borg 15. september 
2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 1 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken tas til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

2 Referat fra Bibelselskapskomite møte 12. november 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 2 

 
 
 
 
 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
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Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken tas til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

3 Referat, Ungdomsrådet, 10. 11.docx 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 3 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

Enstemmig 
 
Votering 

 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken tas til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

4 Referat ungdomsråd, 07.12..docx 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 4 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 
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Votering 

Enstemmig 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken tas til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

5 Referat fra prostemøte 18.november 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 5 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken tas til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

6 Referat fra prostemøte 2.desember 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020 6 

 
 
Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2020-2023 15.12.2020: 
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Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Borg bispedømmeråd 2020-2023s vedtak  

Saken tas til orientering. 

[Lagre vedtak]  

 

Neste møte i Borg bispedømmeråd er berammet til torsdag 04.02.2021. 

 

 


	Borg bispedømmeråd 2020-2023
	72/20 Godkjenning av innkalling og saksliste BBDR 15.12.20
	73/20 Godkjenning av protokoll fra møte i BBDR 10.11.20
	74/20 Tilsetting av prost i Søndre Borgesyssel prosti
	75/20 Tilsetting av prost i Søndre Follo prosti
	76/20 Tilsetting av kapellan i Søndre Borgesyssel prosti med tjenestested Sarpsborg sokn
	77/20 Tilsetting av sokneprest i Fredrikstad domprosti, med tjenestested Torsnes sokn
	78/20 Tilsetting av kapellan i Nedre Romerike prosti med tjenestested Skedsmo sokn
	79/20 Høringssvar - Evaluering av SMM (Samarbeid menighet og misjon)
	80/20 Strategiplan for samfunn og diakoni i Borg bispedømme
	81/20 Fordeling av midler til diakoni - opprettelse av diakonstillinger 2020
	82/20 Justert strategiplan Dåp i Borg 2021-2023
	STRATEGIPLAN DÅP 2021-2023

	2. Overordnede mål i dåpsarbeidet
	3. Kunnskapsgrunnlag og status mål per nå
	Status for strategiene

	4. Forslag visjon, delmål og tiltak dåp Borg 2021-2023
	83/20 Kriterier for OVF-tildeling 2021
	84/20 Prioritering av økte stillingsressurser i Borg
	85/20 Orienteringssaker BBDR 15.12.20
	1 Oppfølging av utviklingssamtalene våren 2020
	2 Oversendelse av biskopens rapport etter visitas i Skiptvet sokn 3., 4. og 8.november 2020
	3 Annerledesjulen 2020
	4 Oppsummering etter årssamtaler 2020.docx
	5 Avgitt høringssvar - kirkeforskriften.pdf
	6 Høring fra Borg biskop og bispedømmeråd - Kirkelig kulturarv
	7 Høringssvar fra Borg biskop og bispedømmeråd: Langtidsutleie av kirker
	8 Biskopens veiledning om bruk av musikk ved kirkelige seremonier
	9 Orientering i.fm. opprettelse av Regionalt pilegrimssenter for Borgleden som ideelt aksjeselskap
	10 Budsjettforliket må sikre folkekirken i Borg bispedømme
	86/20 Referatsaker BBDR 15.12.20
	1 Referat fra møte i Bibelselskapskomiteen i Borg 15. september 2020
	2 Referat fra Bibelselskapskomite møte 12. november
	3 Referat, Ungdomsrådet, 10. 11.docx
	4 Referat ungdomsråd, 07.12..docx
	5 Referat fra prostemøte 18.november 2020
	6 Referat fra prostemøte 2.desember 2020

