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Strategi for Uranienborg menighetsråd 2017-2018 
 

Strategien for Uranienborg menighetsråd skal gi aktive bidrag til målene som Oslo bispedømme har 

satt i sin strategi for årene 2015-2018 – Mer himmel på jord:  

- Flere deltar i gudstjenesten og møter Gud i fellesskapet 

- Flere søker dåp og trosopplæring 

- Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 

- Flere får lyst til å arbeide i kirken 

 

Uranienborg menighetsråd legger vekt på de samme verdiene som Oslo bispedømme: 

 

- Troverdig, målrettet og tydelig kommunikasjon 

- Kvalitet på kirkelige handlinger, aktiviteter og relasjoner 

- Å stimulere og øke medlemmenes engasjement, deltakelse og kunnskap 

 

Uranienborg menighetsråd har i 2016 arrangert 5 seminarer med deltakelse fra stab, frivillige og 

eksterne innledere for å finne frem tiltaksplaner som bygger på menighetens profil, særpreg og 

fortrinn.  Menigheten bidrar spesielt på disse områdene: 

 

1. Gudstjenester 

2. Kirkemusikk 

3. Barne- og ungdomsarbeid 

4. Undervisning og refleksjon 

5. Diakoni og internasjonalt arbeid 

6. Medarbeidere og økonomiske ressurser 

 
Menighetsrådet ønsker at de nye tiltakene blir iverksatt etter en grundig planlegging og involvering 

av medarbeidere i stab, korister, frivillige og andre som kan bidra til gjennomføringen. Rådet vil 

spesielt arbeide for å sikre sponsormidler slik at både videreføring av eksisterende tilbud og de nye 

tilbudene har et solid økonomisk fundament. 

 

 

Strategisk handlingsplan for gudstjenestelivet i Uranienborg menighet 

Strategien for Oslo bispedømme har som ett av flere hovedmål:«Gudstjenesten gir et møte med 

Gud, fornyer troen, er en kilde til livsutfoldelse og en støtte i livets ulike faser og overganger. Flere 

deltar i gudstjenesten og opplever den som et åpent og inkluderende fellesskap.» 

Biskopens viktigste delmål er: 
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- Gudstjenesten gjenspeiler livet i lokalsamfunnet og i institusjonene 

- God balanse mellom variasjon og gjenkjennelighet i den liturgiske musikken 

- Varierte kunst- og kulturuttrykk 

- Samhørighet med og inspirasjon fra den verdensvide kirke 

 

Videreføring  Nye tiltak som skal planlegges/ gjennomføres 
Videreføre kirkens to forordnede gudstjenester 
(Søndag kl.11.00 gjennom hele året og 
hverdagsmesse onsdag kl.12 i semesteret med 
etterfølgende lunsj) 
 
Videreføre feiring av høymesse på alle årets 
søndager og helligdager(også om sommeren) 
 
Videreføre gudstjenestesamarbeidet i BUFF 
2.påskedag og 2.Juledag, samt 
Domprostigudstjenesten 2.Pinsedag 
 
Videreføres Småbarns-gudstjenesten 
(vandregudstjenesten) i kirkerommet med barn 
og foreldre en onsdag i måneden på 
ettermiddagstid 
 
Videreføre stabens åpne Morgensang hver 
tirsdag kl.0830 i semesteret 
 
Videreføre Åpen kirke for stillhet og bønn 
 
Videreføre gudstjenestefeiringen ved 
Uranienborghjemmet hver måned og på kirkens 
førstedager 
 
Gudstjenestenes profil og særpreg videreføres 
og styrkes 
 
Videreføre det musikalske mangfoldet i 
gudstjenestene med kordeltagelse, klokkespill, 
kantater og instrumentalister 
 
Videreføre arbeidet med å få flere frivillige 
tjenestegjørende i gudstjenestene 
 
Kurs for kirkeverter og tekstlesere hvert år 
 
Kirkekaffe utvikles som menighetens møtested 
 
 

Menigheten skal ta i bruk kirkens nye 
dåpsliturgi 
 
Avklare om det skal startes opp 
kveldsgudstjeneste siktet inn mot ungdom eller 
om anliggendet skal integreres i høymessen 
 
Avklare om det skal feires Evensong 2-4 ganger 
i året 
 
Luther-jubileet markeres med Bach-kantate 
høsten 2017 
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Strategisk handlingsplan for kirkemusikk i Uranienborg menighet 

 

Menighetsrådet har laget to delmål for menighetens satsing på kirkemusikken: 

- Uranienborg menighet skal videreføre og styrke kvaliteten på menighetens kirkemusikk og 

være det naturlige møtestedet for alle som er interessert i kirkemusikk. 

 

- Uranienborg menighet er en syngende menighet som forener korsang på høyt kvalitetsnivå 

med menighetens brede deltakelse i korsang og utforsking av vår salmeskatt. 

 

Videreføring 2017-2018 Nye tiltak som skal planlegges/ gjennomføres 

Fortsatt legge til rette for at menighetens to 
kantorer får skape et rikt og bredt  
kirkemusikalsk tilbud i gudstjenestefeiringen og 
ved konserter. 
 
Dette skal skje ved hjelp av kirkens egne 
instrumenter; Kuhnorgelet, Uranienborg 
Vokalensemble, Oslo Kammerkor, UrraGospel, 
Sinfonia Uranienborg og klokkespillet og 
musikalske gjester 
 
Fortsatt legge til rette for at Uranienborg kan 
være et lære- og praksissted for 
kirkemusikkstudenter. 
 
Fortsette kirkens gode samarbeid med Norges 
Musikkhøgskole 
 
Prioritere kirkemusikk ved dåpsgudstjenester. 
 
Videreføre Salmefoss årlig. 
 
Videreføre Jul i Briskeby og 
Uranienborgkonserten som et viktig samarbeid 
med lokale musikanter og artister. 
 
Videreføre (om mulig) at flest mulig av kirkens 
konserter er åpen og gratis 
 

Nytt barnekor for barn fra 5. til 10. klasse. 
 
Nytt ungdomskor for 16-22 år. Dette planlegges 
i samarbeid med videregående skoler og 
sangglad ungdom.  
 
Gjennomgang og øvelse av nye salmer i 
salmeboken til bruk i gudstjenesten 
gudstjenesten noen ganger i året. 
 
Invitere forfatter og komponist til å lage en 
Uranienborgsalme  

 

 

Strategisk handlingsplan for barne- og ungdomsarbeid i Uranienborg 

menighet 

Menighetsrådet har dette delmålet for menighetens satsing på barne- og ungdomsarbeidet: 
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- Uranienborg menighet skal videreføre og styrke kvaliteten på den allsidige innsatsen for 

barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. 

 

Videreføring Nye tiltak som skal planlegges/ gjennomføres 
Menigheten vil sørge for at våre prosjektledere 
i barn og ungdomsavdelingen og 
trosopplærings-leder får fortsette med sine 
mange tilbud for barn, ungdom og 
småbarnsfamilier. 
 
Fortsatt arbeide for at trosopplæringen får 
nedslag i flere og flere aldersgrupper i 
menigheten 
 
Fortsatt arbeide for at trosopplæringen 
integreres i menighets gudstjenesteliv 
 
Menigheten vil fortsatt stille leilighetene i 
Blokka til disposisjon for unge mennesker som 
etter avtale bidrar i arbeidet til våre 
prosjektledere og trosopplærings-leder. 
 
Menigheten vil fortsatt arbeide for at barne-og 
ungdomsarbeidet blir et praksis-sted for 
studenter fra relevante 
utdanningsinstitusjoner. 
 
Menigheten vil arbeide for at det gode 
forholdet til bydelens skoler og barnehager kan 
fortsette ved ulike besøk som påske-og 
krybbevandringer og gudstjeneste-besøk. 
 
Menigheten vil fortsette samarbeidet med 
Uranienborg skole om prosjektet Alternativ 
undervisning. 
 
Menigheten vil fortsette med søndagsskole 
under hver høymesse i skoleåret. 
 
Menigheten vil en gang i semesteret fortsette 
med Barnegudstjenesten i høymesse-tid 
 

 
 

Starte et nytt konfirmantopplegg fra 2017. 
Undervisning og opplegg skal fortsatt skje i vår 
regi. 
 
Både UrraUng og Spill og Chilli skal gis nye 
navn. 
 
Vi vil starte et ledertrenings-program for 
ungdom/konfirmanter 
 
Vi vil starte nytt kor for barn 5.-10.klasse. 
 
Styrke informasjonen om dåp 
blant småbarnsforeldre. 
 
Det universelle og det lokale skal møtes i 
Uranienborg kirke, «Himmelborgen» 
 
Trosopplæringen skal knyttes til 
gudstjenesteliturgien og handlingene i 
kirkerommet. 
 
Det lages en egen Uranienborg kirkebok om 
kirkerommet og kunsten som er tilpasset hvert 
årstrinn. 

  
Trosopplæringsutvalget utarbeider forslag om å 
engasjere forfatter for å skrive boken 
«Himmelborgen og den hemmelige vennen». 
 

 

 

Strategisk handlingsplan for undervisning og refleksjon blant voksne 

Bispedømmets mål er: 

- Arbeide for at flere søker dåp/tro og trosopplæring 
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- stimulere til økt kunnskap om den kristne tro 

 

Menigheten vil arbeide for samtids-og trosformidling blant voksne 

 

- Videreføring  Nye tiltak som skal planlegges/ gjennomføres 
Videreføre Uranenborg Kirkeakademi 
 
Videreføre undervisning for voksne (Innføring i 
Kirkens tro) 
 
Videreføre Dialogforum og samtalegrupper i 
samarbeid med Areopagos. 
 
Videreføre Kirke og Kultur 
 
Videreføre Midtøsten-forum 
 

Starte samtalegrupper blant 
konfirmantforeldre. 
 
Starte undervisning om gudstjenestens liturgi 

 

 

Strategisk handlingsplan for diakoni og internasjonalt arbeid i Uranienborg 

menighet 

 

«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom 

nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet»  

Slik er diakoni definert i Plan for diakoni i Den norske kirke. Uranienborg menighet skal avhjelpe 

ensomhet og forebygge og avhjelpe menneskelig nød. 

 

Videreføring  Nye tiltak som skal planlegges/ gjennomføres 

Videreføre julemessen i adventstiden til inntekt 
for God Gave/Betlehem eller et annet ideelt 
formål. 
 
Videreføre Jul i Briskeby – gratiskonsert for alle 
i bydelen før jul 
Kollekten ved utgangen skal gå til et veldedig 
formål 
 
Videreføre Husflidlagets gode relasjon til 
Julemessen 
 
Videreføre menighets samarbeid og støtte til 
prosjektet God Gave/Betlehem 
 

Arrangere en årlig menighetstur for alle. 
 
Tettere samarbeid mellom skole, menighet og 
Uranienborghjemmet 
For eksempel Babysang på 
Uranienborghjemmet 
 
Større deltagelse av ungdom på Språkkafeen 
 
Samarbeid med Frogner om sykkelverksted for 
flyktninger 
 
Etablering av et misjonsprosjekt. 
 
Samlinger for deltagere ved menighetens 
Palestina/Israelturer 
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Støtte videreføring av  menighetsturer til 
Palestina/Israel i kapellanens regi 
 
Videreføre Midtøsten-Forum som stedet for 
kunnskapsformidling om situasjonen i 
Midtøsten 
 
 
 

 
Samarbeid med Grønland menighet i fasten 

Videreføre tilbudet om Juleaftenfeiring for 
beboere i bydelen på Amaldus julaften 

 

  
Videreføre språkkafeen 
 

 

Videreføre Hyggetreff for seniorer hver måned i 
Menighetshuset 
 

 

Videreføre kulturtimen hver måned på 
Uranienborghjemmet 

 

 
Videreføre prestenes nærvær og tilgjengelighet 
for beboere på Uranienborghjemmet 
 

 

Fortsette samarbeidet om Alternativ opplæring 
med Uranienborg skole 

 
 

La alle ofringer ved kirkens gudstjenester gå til 
eksterne organisasjoner 
 
La kollekt med kirkens gratiskonserter gå til 
Grønland kirkes arbeid blant brukere av 
Fredagskøen foran Fattighuset 
 
 

 
 

 

 

Strategisk handlingsplan for økonomi, medarbeidere og bygninger i 

Uranienborg menighet  

Menigheten har et solid økonomisk fundament sammenlignet med mange andre menigheter i Oslo 

bispedømme. Dette fundamentet må vedlikeholdes og styrkes i årene fremover for å møte 

endringene som kommer fra 2017. 

I strategien for Oslo bispedømme er det lagt vekt på frivilliges innsats. Slik omtales denne innsatsen: 

«Det er viktig at frivillig arbeid tilpasses dagens virkelighet når det gjelder omfang, forpliktelse og 

varighet, og at frivillige følges opp på en god måte». 
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Videreføring  Nye tiltak som skal planlegges/ gjennomføres 
Styrke samarbeidet med styret for Stiftelsen 
Uranienborg Menighets Boligstiftelse  

Valg av nye styremedlemmer med kompetanse 
som er viktig for stiftelsen og menigheten 

Sørge for god økonomistyring. Videreføre 
økonomiutvalgets funksjon som rådgivende 
organ for daglig leder 

 

Fortsatt arbeide for at gaver og eksterne bidrag 
blir et supplement til den daglige drift av 
menighetens virksomhet 

Lage plan for å sikre eksterne midler til 
strategisk viktige områder 
 
Oppstart av givertjeneste. 

Sørge for at daglig leder har ressurser og 
virkemidler til å følge opp stabens innsats 

Menighetsrådet og kirkevergen for Oslo skal 
forbedre arbeidsforholdene for daglig leder og 
staben. 

Legge til rette for at frivillige deltar i alle viktige 
deler av menighetens virksomhet  

Menighetsrådet nedsetter utvalg for hvert av 
de strategiske områdene. Utvalgene skal være 
rådgiver for daglig leder og menighetsrådet 

Og at frivillige følges opp på en god måte Menighetsrådet inviterer hvert semester til en 
fest for frivillige, sammen med stab og 
folkevalgte  

Se til at menigheten er godt informert om 
stabens og de frivilliges innsats 

Satsing på informasjon på menighetens 
hjemmesider om innsatsen på de strategiske 
satsingsområder 
 

Bevare Blokka som en viktig ressurs for å styrke 
innsatsen på strategiske områder 

Ryddige gjenytelsesavtaler med beboere. 

Utvidelse av sakralt areal. Arbeide videre for at 
Krypten pusses opp og tilgjengeliggjøres 
 
Fortsatt sørge for at bruksforholdene i 
Menighetshuset er egnede for menighetens 
ulike aktiviteter 

Utarbeidelse av finansiering- og 
gjennomføringsplan i tett samarbeid med 
kirkevegen 
 
Arbeide for økte inntekter ved utleie av 
Menighetshus  

Programbrosjyre for menighetens program 
utgis hvert semester. 
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