
Lokal plan for kirkemusikalsk og kulturelt arbeid i Høybråten, 
Fossum og Stovner menighet heretter kalt HFS menighet. 
 
Det kirkemusikalske og kulturelle arbeidet i HFS menighet skal favne vidt både sosialt og 
kulturelt i de tre kirkestedenes nærmiljø. 
 
Hovedmålene for musikalsk og kulturelt arbeid i HFS menighet: 

• Musikken og kulturarbeidet skal invitere til refleksjon rundt kristen tro, både ved å styrke og å 
utfordre. 

• Musikken og kulturarbeidet i vår menighet skal gi relasjonene mellom Gud og mennesker 
kunstneriske utrykk. 

• Musikken og kulturarbeidet i vår menighet skal ha som mål å både styrke båndene mellom 
innbyggerne i menighetet og deres tilhørighet til kirken. 
 
 
1. Gudstjenester og kirkelige handlinger 
 
Musikken og kulturarbeidet utgjør en viktig del av den kirkelige kontekst, dette ønsker 
HFS menighet å konservere og å videreutvikle gjennom tradisjonstenking og nyskaping. 

 
Mål: 

• Musikken i gudstjenestene og kirkelige handlinger skal inspirere til deltagelse og engasjement. 

• Musikken i gudstjenesten skal fremme salmesangen i menigheten. 

• Musikken skal tilføre gudstjenesten en kunstnerisk og estetisk dimensjon. 

• Menigheten skal legge til rette for at alle, uansett etnisk tilhørighet, kan møte et kulturuttrykk de 
er fortrolige med. Musikken skal være bærer av nyskapning og tradisjon. 
• Ulike kulturuttrykk som for eksempel poesi, skuespill, dans og billedkunst kan være med å 
underbygge det kristne budskap i menighetens liv.  
 
 

Tiltak: 
Gjennom nytenkning og samhandling mellom menighetens råd og utvalg, prester og kantor kan 
man ivareta og videreutvikle det kirkemusikalske arbeidet i samsvar med menighetens 
forventninger og ønsker. 
 

• Gjennom delaktighet og relevant innsikt kan kantor være rådgiver overfor pårørende i 
tilknytning til gravferd og overfor brudepar. 

• Sikre god kommunikasjon overfor de ulike musikk- og kultur miljøene i menigheten. Gjennom 
innlemmelse og deltakelse kan menighetens kulturkrefter være med å berike gudstjenestelivet 
gjennom ulike kunstuttrykk. 
 
2. Korvirksomhet og forsangertjeneste 

 
HFS menighet skal legge til rette for korvirksomhet i menigheten. 

 
Mål 

• Menighetens kor og andre kor i lokalsamfunnet skal jevnlig ta del i kirkelige aktiviteter. 

• Menighetens kor skal være åpne fellesskap, med rom for vekst og utvikling. 

• Korvirksomhet kan brukes som en del av trosopplæringen i menigheten. 



• Forsøke å etablere en forsangertjeneste i de enkelte kirkene. 

 

Tiltak: 

• Kantor skal: 

 Videreføre menighetens egne kor samt involvere disse i gudstjenestelivet og menighetens 
øvrige aktiviteter. 

 Videreføre kontakten med øvrige kor i menigheten og kontinuerlig søke å  involvere  
disse i gudstjenestelivet og menighetslivet generelt. 

 Forsøke å etablere en forsangertjeneste. 
 
 
3. Samarbeid med Trosopplæringen, skoler, barnehager og det lokale kulturliv. 
 
HFS menighet skal legge til rette for samarbeid mellom menighet, skoler, barnehager og 
det øvrige kulturliv. Kantor skal med utgangspunkt i sine kvalifikasjoner og så langt 
ressursene tillater det, involveres i trosopplæringens ulike aktiviteter.    
 
Mål 
 

• Barnehager, skoler og det lokale kulturliv skal oppleve kirken som en god 
samarbeidspartner og en arena for både musikk og ulike kunstuttrykk. 

• At mennesker i alle aldere skal bli glade i sang og musikk. 

• Ulike lag og foreninger som driver med forskjellige kunstuttrykk, kunsthåndverk mm skal 
kunne oppleve menighetens kirker som en arena der de kan bidra. 

 
Tiltak 

• Gjennom deltakelse og involvering i så vel det liturgiske som det musikalske arbeidet kan 
barn, unge og voksne få en rikere opplevelse av gudstjenesten. 

• Gjennom et målrettet samarbeid med trosopplæringens ulike tiltak vil kantor få en større 
oppmerksomhet knyttet til orgelet og kirkemusikken generelt.  

• Kantor kan tilby sang- og/eller musikkundervisning til de i menigheten som måtte ha 
glede av det. Kantor kan samarbeide med skolen i forbindelse med innlæring av 
salmer/sanger som er aktuelle for skolegudstjenester, høytidene med mer. 

• Ha aktiv kontakt med det lokale kulturliv og forsøke å innlemme disse i menighetens 
samlinger, utstillinger, konserter, kulturkvelder med mer. 

 
4. Institusjoner/eldre 

 
Musikk har en diakonal funksjon, og kan med sin legende egenskap være med å bidra til 
økt livsglede og livskvalitet. 
 
Mål 

• Mennesker med ulike former for fysiske/psykiske handicap skal kunne ha en positiv 
musikalsk opplevelse i vår menighet. 

• HFS ønsker at vår seniorer får oppleve musikk og salmesang også utenfor gudstjenestene. 
 
Tiltak 

• Kantor er tilgjengelig ressurs inn mot sosiale sammenkomster i menighetens regi. 

• Kantor spiller på hyggetreff i menigheten. 

• Kantor spiller til gudstjenester og andakter på alders- og sykehjem i soknet. 



 
 
 
5. Konserter, utstillinger, kulturkvelder 
 
Konserter, utstillinger og kulturkvelder er med på å ta i bruk kirkerom og kirkens øvrige 
lokaler på en positiv måte. Kirken kan danne en fin ramme rundt ulike konserter og ulike 
kulturarrangement. Gode relasjoner mellom kirke/kulturliv er med på å sikre ressurser 
og deltakere - ikke bare i konsertsammenheng men også inn mot gudstjenestelivet. 
Menigheten skal også gjenspeile det etniske mangfoldet som eksisterer i menigheten.  
 
Mål 
• Gjennom konsertvirksomhet skal vi nå et bredt publikum. 
• Gjennom tverrkulturell tenkning ønsker vi å inkludere alle grupperinger uansett etnisk 
tilhørighet. 
• Gjennom ulike typer av konsertprogram vil vi vise mangfoldet i kunstneriske utrykk. 
 
 
Tiltak: 
 

• Videreføre og videreutvikle det kulturelle arbeidet som er etablert i menighetet.  

• Kantor har et variert kulturelt kontaktnett i alle etniske miljøer i menigheten.  

• Kantor har et mangfoldig samarbeid med profesjonelle musikere. 

• Kantor legger til rette for kulturkvelder, konserter og ulike “happendings” i menighetens 
regi. 
 

 
6. Instrument og bemanning 
 
Mål 
• Menigheten skal ha egnede og funksjonelle instrumenter med høy kvalitet. 
• Menigheten skal ha kompetent arbeidskraft til å realisere fastsatte planer og mål. 
 
Tiltak 

• Kantor skal ha tilsyn med menighetens instrumenter og klarere eventuelle 
vedlikeholdsbehov med nærmeste overordnede. 

• Rekruttere både frivillige og nye arbeidssøkere i tråd med vedtatte satsningsområder. 
 


