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Sak 55/14 Høringssvar på Strategiplan for Borg bispedømme 
 

Viser til utsendt høringsbrev og forslag til strategiplan for Borg bispedømme.  

Trøgstad kirkelige fellesråd avgir følgende høringssvar: (vedtak i sak… i møte 30.10.2014)  

 

”Dette er et forbilledlig kort og oversiktlig forslag til plan. Med nok generell info, samtidig som den gir 

forslag til regionale og lokale handlingsmåter for å nå målene.  

 

Vi har konsentrert oss om å besvare høringsspørsmålene, utfra vårt ståsted og lokale erfaringer. Trøgstad og 

Båstad menigheter er landsens menigheter, med høy dåps-og konfirmasjonsoppslutning, vi har også ganske 

høy oppslutning om mange trosopplæringstiltak. 

1. Er utfordringene tydelig og korrekte? 

2. Er de tre strategiske målene gode nok? 

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

4. Er forslagene til gjennomføring akseptable og gode?  

 

Spørsmål 1:  

Vi er enige i at fokus på dåp er meget viktig. Dåpen er første steget inn i trosopplæringen og aktiviserer flere 

til å delta i gudstjenester. Konkrete tiltak ifht å motivere/informere foreldrene om dåp er viktig: Vi sender 

brev om mulige dåpsdatoer (samt info om babysang og annet) til alle vi får fødselsmelding på. Dette gir 

resultater, og dette har vi tenkt å fortsette med. I tillegg tilbyr vi samtale til hvert dåpsforeldrepar, enten 

hjemme eller på kirkekontoret. Dette tror vi også er en viktig suksessfaktor.  

 

Punktet om frivillighet er utydelig, litt for generelle vendinger. Utfordringen slik vi opplever den er at folk 

generelt bruker mindre tid på fellesoppgaver/dugnad, og mer av sin fritid på seg selv og familien. Hvis 

kirken klarer å ”utnytte” de punktene der foreldre/besteforeldre har fokus på sitt barn/barnebarn ved at barnet 

deltar i aktivitet i kirken, gjerne punktmarkeringene– kan vi i større grad klare å aktivisere dem.  

Vi har også positiv erfaring hos oss ifht at mennesker får/blir utfordret på mer avgrensede oppgaver enn 

tidligere, og at de blir engasjert til oppgaver som de interesserer seg for.  

Utfordringen er å skaffe nok ”allroundere” som klarer å ha fokus på hele virksomheten fra et mer overordnet 

og strategisk perspektiv, nemlig de som skal sitte i menighetsrådet/fellesrådet.  

 

Spørsmål 2, 3 og 4: 

Vi synes de strategiske målene er gode og ikke for mange. ”Kommunikasjon, kvalitet og 

engasjement/deltagelse.” De er tydelige og samtidig generelle nok til at man lokalt kan putte det som er 

aktuelt for oss å arbeide med innenfor den strategien. Matrisen er et godt og konkret arbeidsverktøy som vi 

godt kan tenke oss å benytte. 

 

Gjennomføring ifht planprosess og utviklingsarbeid er grei nok, og en antydning om at det kan være noen 

midler å hente er selvfølgelig et viktig insitament. Vi ser ingen krav/oppfordring om å sende inn ferdig utfylt 

matrise eller lokal plan. Dette er bra ifht at noen lokale menigheter kanskje ikke makter dette og det hele blir 

et uoverstigelig hinder. Men en antydning om hvordan planen vil bli fulgt opp/rullert er kanskje nødvendig.  

 

Det nyttige her er å sammenholde lokale tiltak og få videreformidlet gode erfaringer så andre kan få nytte av 
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dem. Hvordan samle inn gode tiltak og erfaringer? Dette bør man ha fokus på i oppfølgingen og rullering av 

strategiplanen. For det er jo resultatene vi er ute etter – de gode erfaringene som andre kan plukke opp. Det 

er dette som har vært styrken i Trosopplæringsreformen – at deling av erfaringer har vært sentralt. Og at man 

har utviklet noen sentrale tiltak som alle kan gjennomføre lokalt, for eksempel ”Lys Våken” og 

”Tårnagenter.” Dette skaper mer helhet i kirken og blir lettere å kommunisere lokalt når man for eksempel 

kan promotere hele prostiet samtidig i media ifht samme tiltak i trosopplæringen. Dette gjøres ved for 

eksempel ”Lys Våken” her hos oss.   

 

Ifht innsamling av erfaringer vil kanskje det nye intranettet være et redskap. MEN vær oppmerksom på at 

innsamlingen må være så tilrettelagt og enkel å gjennomføre at den faktisk blir gjort. 

Rapportering/innsamling kan for eksempel være at man sender inn den lokale matrisen utfylt. Med senere 

rapportering på effekt/resultater. Bare et forslag! 

 
 
Forslag til vedtak 
Som tekst i saksfremlegg med eventuelle rettelser/tillegg som fremkom i møtet. 
 
 
Vedtak 
Som tekst i saksfremlegg. 
 


