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Fredrikstad

Høringsuttalelse – Strategiplan for Den norske kirke i Borg

Vi viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat. Holter Menighetsråd har gjennomgått
og behandlet notatet og på den måten kommet fram til uttalelse som følger:

Spørsmål 1: Erutfordringene tydeligeogkorrekte?

a) Dåp. Deter en tydeligutfordring å opprettholdedåpstalleneogrevitaliseredåpshandlingen.
Vier enigei at dette er enutfordring.

b) Gudstjenestedeltakelseog fellesskap.Gudstjenestedeltakelseog fellesskaper enklar
utfordring.Vier enigi at utfordringener å nåut til medlemmermedbudskapsomer tilpasset
deresbehovog livssituasjon.(Jfr.Vårtprosjekt:Kirkenut i livet)

c) Frivillighet. Enigi at utfordringener å sørgefor medlemsengasjementsomsikreren
levendefolkekirkeogfor tilpasningtil folksfaktiskelivssituasjoni samfunnet.(Jfr:Kirkenut i
livet)

d) Kommunikasjon. Se3, 1) Viktigmedkommunikasjonsomgårut over internegrupperog
internt språk.Viktigå treffe «Folksfaktiskelivssituasjon»

e) Diakoni.Tydeligfokuspåungdomog forventningspress,flerkulturellelokalsamfunnog
klimautfordringene.Vier enigei disseutfordringeneogsynesdet er positivtat deblir løftet
fram.

Spørsmål 2: Er de strategiske målene gode nok?

a) Fleredeltar i ogopplevergudstjenestensomet åpentoginkluderendefellesskap

b) Fleresøkerdåpogtrosopplæring

c) Flereoppleverat folkekirkenengasjerersegi samfunnet.

Vi synesde tre strategiskemåleneer godenok.Nårdet gjelderengasjementi samfunnet,merkervi
ossbrukerundersøkelsensomvektleggerengasjementi nestekjærlighet,naturvernogsolidaritet.
Nestekjærligheter selvsagt.Deter jo selvefundamentet.Men vi merkerossformuleringersom



solidaritet og naturvern, og tenker at det bekrefter en del valg vi har gjort i vår menighet, og som 

viser hva vi har sett på som viktig. 

Spørsmål 3:   Er de tre strategiene tydelige nok og gir de riktige svar på utfordringene? 

         a) Kommunikasjon 

         b) Kvalitet på aktiviteter, tjenester og relasjoner. 

         c) Stimulere medlemmenes engasjement og deltakelse. 

Kommunikasjon: Dette er viktig. På strategikonferansen i Borg kom det fra deltakerne fra vårt prosti 

fram sterke ønsker om kommunikasjon som når ut over innforstått språk i interne grupper. (Se 

referat) 

Kvalitet: Dette er vel selvsagt. 

Engasjement og deltakelse. Tydelig og riktig. Henger sammen med flere av de andre punktene. 

 

Spørsmål 4. Er forslagene til gjennomføring akseptable og gode? 

Forslag om å analysere fortid og lokal kontekst, analyse og planer på bakgrunn av dette er god, og 

det virker fornuftig å knytte det opp mot Ovf-midler. 

Trur også at kurset menighetsutvikling i folkekirken kan ha noe for seg. (Jfr: Hege Fagermoen: Å vikle 

ut en menighet.) 

Er mer i tvil om skjemaet. Det må ikke bli et mål i seg selv, og må ikke erstatte konkret handling. 

Viktig at det blir et hjelpemiddel og ikke ei tvangstrøye. 
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