
STRATEGIVERKTØY FOR  
Den norske kirke i Borg 

Fredrikstad kirkelige fellesråd 2021-2024  

 

 

Strategier 

Mål 

Styrke kvaliteten 
på 
aktiviteter og 
tjenester 
når kirken møter 
mennesker 

Videreutvikle 
helhetlig og 
målrettet 
kommunikasjon 

Utfordre 
medlemmene 
til å bruke og delta 
i 
lokalkirken 
 
 

Utvikle samarbeid 
med 
lokale foreninger 
og 
organisasjoner og 
Fredrikstad 
kommune 

Styrke 
samhandling 
mellom ansatte og 
mellom 
menighetsråd/ 
fellesråd 

Kirken skaper 
trygge rom 

Styrke og 
tydeliggjøre 
menighetsrådenes 
rolle som 
styringsorgan for 
menighetene. 

Mål 1 
Flere deltar i og 
opplever 
gudstjenester og 
kirkelige 
handlinger som 
inkluderende og 
trosstyrkende 
fellesskap.  

- Kirken i 
Fredrikstad 
prioriterer et 
helhetlig og variert 
gudstjenesteliv og 
kirkelige handlinger 
preget av omsorg 

- Bidra til målrettet 
kommunikasjon 
med større fokus på 
«gul gruppe» ved å 
delta i 
«Kommunikasjon 
som oppdrag» (Mål 
1-4) 

   - All aktivitet i kirken 
organiseres slik at 
det er trygt å delta 
(Mål 1-4) 

 

- Utarbeide strategi 
for gravferd og vigsel, 
vekt på personlig 
oppfølging av 
familiene og 
samarbeid med 
aktuelle aktører 
- Samarbeide med 
prestetjenesten om å 
fornye/vitalisere 
gudstjenesten, 
videreutvikle 
eksperimentelle 
gudstj. 
 

- Etablere felles 
kommunikasjons-
plattform for 
fellesrådet og 
menighetene, styrke 
samhandling i 
kommunikasjons-
arbeidet 
- Videreutvikle felles 
annonser til avisene 

  - Arrangere felles 
fagdager om 
satsing på 
gudstjenesten og 
kirkelige handlinger 

- Gå systematisk 
gjennom situasjoner 
som kan utgjøre risiko 
i kirkens daglige drift 
og sørge for at rutiner 
og prosedyrer for 
ansatte og frivillige 
følges opp 
- Tilskynde samarbeid 
med kirkelig 
ressurssenter 

 

Mål 2 
Flere søker dåp og 
deltar i 
tropsopplæring 

- Øke oppslutning 
om trosopplæring 
ved styrket 
samhandling internt 
og eksternt 

   - Vurdere ny 
organisering med 
tettere samarbeid 
mellom menigheter 

  

- Fremme radikal 
gjennomgang av 
planer i lys av 
økonomi, ressursbruk 
og resultater 

 - Videreføre Aksjon 
dåp 
- Tilrettelegge for 
fleksible tilbud om 
dåp, inkludert Drop-in 

 - Skape og utvikle 
tverrfaglige arenaer 
og samhandlinger 
 

  

Mål 3 
Den norske kirke 
er synlig i 
samfunnet, 
oppleves relevant 
og engasjerer seg 
i menneskers liv 

- Kirken i 
Fredrikstad skal 
være aktivt til stede 
og tilby fellesskap 
der folk lever og bor. 

  - Styrke diakonal 
satsing gjennom 
samarbeid med andre 
aktører 
- Styrke satsing 
overfor studentmiljøet, 
etablere samarbeid 
med høyskolen 

- Fellesrådet 
tilrettelegger for at 
menighetene kan nå 
sine mål, og er 
pådriver for 
samarbeid mellom 
soknene og 
arbeidsgiverlinjene  

  

- Tilskynde gradvis 
differensiering av 
aktiviteter og ansvar 
mellom soknene 
- Kirken skal bidra til 
det grønne skiftet, 
bærekraftsmålene og 
klimasatsing 
konkretiseres i alle 
planer og aktivitet. 
- Inkludering og 
tilgjengelighet for alle 
skal prioriteres. 
- Stimulere til nye 
møtepunkt og 
aktivitetstilbud, særlig 
i vekstområder og 
områder med 
levekårsutfordringer 
- Utøve verdig og 
bærekraftig 
forvaltning av 
kirkebygg og 
gravplasser 
 

 - Tilrettelegge for økt 
frivillighet i 
menighetene 
(verktøy, kurs) 
- Videreutvikle digitale 
tjenester, forenkle 
administrasjon, økt 
selvbetjening 
- Satsing på 
Allehelgen 

- Frivillighet: 
Tilrettelegge for 
ideutveksling,  
praksisforbedring og 
kompetanseløft 
- Videreutvikle skole-
kirke-samarbeid  
- Videreutvikle 
dialogarbeid 
(tverrkirkelig og 
interreligiøst) 
- Samarbeide med 
prestetjenesten om 
Regnbuemesse, 
Messe for verdighet 
og Skaperverkets dag 
som årlige tiltak 

- Utarbeide felles 
rammeplan for diakoni 
- Utarbeide 
gravplassmelding 
med vurdering av 
organisering og 
stillingsbehov  
- Vurdere framtidige 
kontorløsninger/Kirke
ns hus som verktøy 
for å bygge folkekirke  
- Styrke 
organisasjonskulturen  
- Stimulere til 
medarbeiderskap 
med fokus på 
kompetanse og 
fornying 

  

Mål 4 
Flere deltar i 
kirkens kunst- og 
kulturliv, og 
kirkens kunst- og 
kulturarbeid 
videreutvikles. 
 

- Kirken i 
Fredrikstad skal bli 
en enda mer 
nyskapende og 
profesjonell 
kulturaktør 

 - Åpne opp for flere 
aktører enn de vi 
vanligvis inviterer inn, 
og være til stede som 
kirke på nye arenaer 

- Styrke samarbeid 
med kommunen: 
kulturetat, kulturskole 
- Utvikle samarbeid 
med 
sponsing/deltagelse 
næringsliv  
 

- Utarbeide felles 
rammeplan for 
musikk/kultur i 
fellesrådsområdet 

  

- Utarbeide strategi 
for utvikle kirkene 
som kulturarenaer 
inkludert utleiepolitikk. 
- Videreutvikle Egil-
Hovland-satsingen 
med festival og 
akademi 

  - Etablere 
samarbeidsforum for 
aktører som driver 
med kulturarbeid i 
kommunen 
- Bidra til Hauge 2021 

- Utarbeide plan for 
vedlikehold og 
fornyelse av orglene 
 

  


