
 
 
SMM – Samarbeid menighet og misjon er et samarbeidsorgan  
mellom Den norske kirke og sju misjonsorganisasjoner. 
 

80 % av alle menigheter i kirken har misjonsavtale(r) om prosjekt  
knyttet til en eller flere av organisasjonene. Dette er en konkret  
måte å synliggjøre at vi er en misjonerende kirke, lokalt og globalt. 
 

Vær med og gjør en ekstra innsats for menighetsavtalene! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En invitasjon og utfordring til menighetene: 
 

Bli med på en ekstra innsats  
for menighetens eget misjonsprosjekt! 

 

Vi står sammen om kirkens globale oppdrag! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Kristi himmelfart – St.Hans 

Fra 26. mai til 24. juni 2022 

SLIK GÅR VI FREM 
〇 Ta en beslutning om å være med 

〇 Bestem hvem som skal lede aksjonen lokalt 

〇 Meld menigheten på aksjonen på nettsiden: 

      www.kirken.no/sammen 

〇 Bestem hvordan dere vil gjennomføre aksjonen 

〇 Formidle i stab, menighetsråd og offentlig hva aksjonen er  

      og går ut på lokalt. 

〇 Gjennomføre tiltakene 

〇 Enkel digital rapport så vi ser hvor langt aksjonen når nasjonalt 

〇 Overfør midler til valgt organisasjon 

Ressurser:  

Facebook siden: SAMMEN SOM KIRKE I HELE VERDEN 
Nettside: www.kirken.no/sammen 
 
 

http://www.kirken.no/sammen


 

Den norske kirkes globale oppdrag ble behandlet 

på Kirkemøtet høsten 2021. Kirkemøtet uttalte:  

Kirken kalles til «etterfølgelse – å gå i Jesu 

fotspor – midt i vår tids urettferdighet og mange 

utfordringer»,  

og videre: «Alle døpte er sendt for å forkynne 

evangeliet i ord og handling og har medansvar 

for kirkens oppdrag i verden».  

Misjonsavtalene blir tatt fram som et konkret  

uttrykk for dette oppdraget.  

 

Kjære Nidaros-menigheter: Takk for at dere vitner 

om Jesus, lokalt så vel som globalt. Nå utfordrer 

jeg dere til å ta et krafttak for deres misjonsprosjekt gjennom aksjonen «Sammen 

som kirke i hele verden», og slik være med og skape forandring på en såret jord. 

 

Hilsen Herborg Finnset 

Nidaros biskop 

 
Tips til aktiviteter 

 

  〇 Facebook-aksjon    〇 Konfirmant-aksjon 

  〇 Vippskampanje    〇 Løp med sponsing 

  〇 Digital basar     〇 Misjonstivoli 

  〇 Ekstra misjonsoffer    〇 Pilegrimstur med deltakeravgift 

  〇 Temagudstjeneste    〇 Misjon i trosopplæringen 
 

Det er bare fantasien som setter grenser . . .  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Den norske kirke er en: 
bekjennende, åpen 

tjenende og misjonerende kirke! 

 

 

Til menighetsrådet og staben i menighetene! 
 
 «Sammen som kirke i hele verden» ble en vellykket aksjon i 2020 
og 2021. Aksjonen fikk god tilslutning av menigheter, og resultatet 
ble over 2 millioner til menighetens egne misjonsprosjekter. Fortsatt 
preger koronapandemien mange av kirkene verden over.  
 
Ved aksjonen ønsker vi å: 

〇 Styrke menighetens identitet som del av den verdensvide kirke. 

〇 Styrke menighetens eierskap til sitt eget valgte misjonsprosjekt. 

〇 Gjennomføre en informasjons- og innsamlingsaksjon til eget 

prosjekt. 

〇 Styrke menighetenes kompetanse på innsamling. 

 
Menigheten blir med på aksjonen ved å registrere seg på: 
www.kirken.no/sammen 
 
Menighetene som blir med forplikter seg til å ha minst en digital 
aksjon til menighetens misjonsprosjekt via en av SMM-
organisasjonene. 
Ellers ønsker vi at det lokale engasjementet skal blomstre.  
 
På aksjonens egen nettside og facebook-side finner du ideer og 
forslag til hvordan dere kan gjøre dette lokalt.  
Det er viktig at det er et sunt forhold mellom menighetens ressurser 
og de tiltakene som settes i gang.  
 
Vi ber om at stabene og menighetsrådene drøfter deltagelse og 
fatter en beslutning om å være med. Hvordan man kommer frem til 
en beslutning om å være med vil variere fra menighet til menighet.  
 
Noen spørsmål? Kontakt: 

Olav Dahle Svanholm, os266@kirken.no, 472 84 714 
Misjonsrådgiver Nidaros bispedømme 

http://www.kirken.no/sammen
https://kirken.no/sammen
https://www.facebook.com/groups/284938892532027
mailto:os266@kirken.no

