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Strategi- og virksomhetsplan for Moss menighet 

2017 – 2020 

 

Moss menighets fire virksomhetsområder: 

Diakoni      Kulturkirke     Barn og Unge           Gudstjenesteliv 

 

 

 

VISJON: 

I Moss skal kirken hjelpe mennesker å leve – ved å formidle tro, gi 
håp og vise kjærlighet. 

 

HOVEDMÅL: 

- formidle tro, ved at vi med ord og handling, lokalt og globalt, viser troen 

på vår skaper, forsoner og livgiver. 

- gi håp, ved at vi gir livsmot og fremtidstro i møte med mennesker.  

- vise kjærlighet, ved at vi viser omsorg for medmennesker og skaper gode 

og åpne fellesskap - og sammen arbeider for fred, rettferdighet og vern om 

skaperverket. 
-  

http://www.mosskirke.no/


      www.mosskirke.no 

Overordnede utfordringer i virksomhetsperioden: 

- Utvikle en mer åpen sentrumskirke, som er åpen på dagtid og som er i 

dialog og samspill med det nye Kirketorget og omgivelsene rundt kirken.  

Dette er et strategisk tiltak til en mer tilgjengelig folkekirke som nærmer seg 

kontinentale tradisjoner med åpne kirkerom for forbipasserende, og med ulikt 

program gjennom uken. 

- Satsing på et større frivillig medarbeiderskap, knyttet til en stadig 

økende aktivitet innenfor alle fire virksomhetsområder – og som helt 

nødvendig ressurser for en mer åpen sentrumskirke. Kunsten blir å finne gode 

og attraktive former for rekrutering og ivaretagelse av frivillige. 

- Bidra til å øke kulturforståelse og fremme religionsdialog, i et samfunn 

som utfordres av fremmedfrykt og devaluering av kristne og humanistiske 

kjerneverdier. Dette er i tråd med forventninger og vedtak i Kirkemøtets 

visjonsdokument «Mer himmel på jord» om folkekirkens engasjement i 

samfunnet. 

 

      Fire virksomhetsområder: 

                                                      DIAKONI: 
Moss menighet vil være en åpen og romslig arena for alle, og kjempe for fred, 

forsoning og rettferdighet. 

Delmål: 

- styrke menigheten som diakonalt fellesskap - der den enkelte blir sett og møtt, og være 

tilstede hos mennesker som på ulike måter ønsker fellesskap og støtte – også gjennom 
tilrettelegging for mennesker med spesielle behov. 

- fremme alternativer til forbrukersamfunnets idealer og livsstil, og bidra til en 

bærekraftig forvaltning av skaperverket. 

- videreutvikle Arena og kirken som møtesteder preget av romslighet og gjestfrihet, og 

utvikle samarbeidet videre med Kirkens Bymisjon - om blant annet Kathrines kafé og 
åpen kirke. 

- forankre diakonien lokalt og arbeide for kulturforståelse, tros- og livssynsdialog. 

Integrere flerkulturelt og internasjonalt perspektiv, og kjempe mot det som truer 

menneskers liv, helse og menneskeverd. 

Tiltak: Skape åpne rom for fellesskap, stillhet og bønn, gjennom blant annet Kathrines 

kafé, internasjonal vennskapsklubb, hyggetreff, og tidebønner i Mariakapellet. Skape 

engasjement for ”Grønn menighet”, ved å forsterke allianser med kommune, 

organisasjoner og næringsliv om fokus på klima og miljø. Videreutvikle et internasjonalt 

perspektiv blant annet gjennom fasteaksjonen og menighetens misjonsprosjekt i Mali 

(NMS) og prosjektsamarbeidet med Kirkens Nødhjelp. I samarbeid med Kirkens Bymisjon 
og andre sentrumsaktører arbeide for en mer åpen kirke.    
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                                       KULTURKIRKE:      
Moss menighet ønsker å presentere kulturopplevelser som beriker menneskers 
liv og livstolkning.   

Delmål: 

- videreføre en musikalsk arbeidskirke hvor kirkens egne krefter og gjestende kor og 

musikere tilbyr et variert konsertliv preget av kvalitet og kreativitet. 

 

- videreutvikle allianser med lokale og eksterne kulturmiljøer og bidra til utviklende 

samarbeid og dialog med det flerkulturelle Moss. 

 

- opprettholde tillit og forankring mot offentlige instanser og næringsliv for å sikre gode 

vilkår for økt kultursatsing. 

 

- sørge for å realisere fullt ut de fysiske forutsetninger for en fleksibel kulturkirke - og å 

gjøre kirken åpen og tilgjengelig som en mer utadrettet kulturscene for byens kulturliv. 

Tiltak: Videreføre og utvikle konsertserier som inkluderer kirken og Arena som scene for 

internasjonale, nasjonale og lokale utøvere.  Utvide samarbeid med lokale kulturaktører 
og andre instanser.  Gjennomføre kurs, workshop og konferanser for relaterte miljøer. 

                                    BARN OG UNGE: 
Moss menighet vil at barn og unge skal kjenne at kirken er et godt sted å være, 

et sted hvor de kan være med hele seg og den de er. Troen og kirken skal hjelpe 

dem med å leve. For å nå dette målet ønsker vi at barn og unge skal få 

kjennskap til bibelen og dens fortellinger, gjøre dem til sine egne, og hjelpe 
dem med livsmestring og livstolkning. 

Delmål: 

- implementere trosopplæringsplanen, og være en kirke der barn, unge og unge familier 

opplever seg som en del av fellesskapet – og la en mer åpen kirke på dagtid være et 
naturlig sted å komme innom i tråd med Kirketorgets barnevennlighet. 

- være der unge er, gi tilhørighet og ansvar, og gi rom for unges kultur, engasjement og 
kreativitet. 

- videreføre gode relasjoner og samarbeid mellom skole og kirke, hvor elever og lærere 
får tilgang til relevant kompetanse i forhold til pensum og lærerplaner.  

- utvikle strategi og iverksette tiltak for å øke dåpsantallet. 

Tiltak: Utvikle strategi for å øke dåpsantallet ved blant annet å hente inn eksterne 

ressurser. Gi tilbud om kompetanseutvikling for KRLE-faget for alle lærere i grunnskolen i 
Moss. La kirken også bli en «barnas katedral» i en mer åpen kirke ut mot kirketorget. 
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                        GUDSTJENESTELIV: 

Moss menighet vil utvikle et rikt og variert gudstjenesteliv i møte med det 
hellige og menneskers virkelighet. 

Delmål: 

- sikre at gudstjenestene er et åpent, deltagende og inkluderende fellesskap.  

- engasjere stadig flere til å delta aktivt i arbeidet med gudstjenester og tidebønner i 
kirken og i Mariakapellet på Arena. 

- arbeide for økt gudstjenestedeltakelse, ved særlig å inkludere unge og unge familier, og 
det internasjonale miljøet i Moss.  

- bruke samtidens kunst- og kulturuttrykk og gi rom for det kulturelle mangfold. 

Tiltak: Kontinuerlig arbeid og utvikling av gudstjenesten gjennom interne og åpne 

prosesser og evalueringer. Arbeide for at alle grupper i menigheten kjenner eierskap til 

gudstjenestene, og bruker kirkerommet til ulike aktiviteter. Videreutvikle det økumeniske 

samarbeid gjennom gudstjenester, tidebønner og menighetens flerkulturelle arbeid. 
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