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Dåpsbefalingen: ”Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har 

fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle 

folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den 

hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. 

Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» 

Matteus  28. 18 –20 

Oppdraget 

Bibelen 

Kirkeloven 

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som 
kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig 
at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med 
det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode 
formal og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har 
ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni 
innarbeides og utvikles i soknet. 

Utdrag av Kirkelovens § 9 

Kirkemøtet 

Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i 

Jesus Kristus ved å være: 

-bekjennende   Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud 

sammen med den verdensvide kirken. 

- åpen   Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og 

respekt for mangfold.  

- tjenende   Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og 

verner om skaperverket.  

- misjonerende   Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt. 

Fra visjonsdokument vedtatt av Kirkemøtet 2014 (sak KM 07/14) 
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Felles strategi i Oslo bispedømme 

Kirkemøtet har vedtatt et visjonsdokument for Den norske kirke 2015 – 

18. Oslo bispedømmeråd har arbeidet videre med dette og sendt ut fire 

hovedmål for de kommende årene til alle menighetsråd i bispedømmet: 

 

1. Flere deltar i gudstjenesten og møter Gud i fellesskapet 

2. Flere søker dåp og trosopplæring 

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 

4. Flere får lyst til å arbeide i kirken 

 

I fjor høst hadde Voksen menighetsråd og stab to strategikvelder, hvor vi 

så disse fire hovedmålene i lys av det arbeidet vi allerede gjør og planer 

som tidligere er vedtatt. Ut fra dette utformet vi egne delmål under hvert 

av punktene ovenfor.  

 

Menigheten har flere faste utvalg:  barneutvalg, ungdomsutvalg, 

informasjonsutvalg, diakoniutvalg,  gudstjeneste- og musikkutvalg, 

økonomiutvalg og styringsgruppe for trosopplæring.  Disse fikk i oppdrag 

å utforme konkrete tiltak til hvert av delmålene – ut fra det arbeidet som 

er i gang.  De neste sidene er en oppsummering av dette arbeidet. 

En evaluering/tilbakeblikk vil skje i slutten av perioden. 

 

  

«Graven er tom!»  
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Hovedmål 1: Flere deltar i gudstjenesten og møter Gud 

i fellesskapet 

 
Delmål 

 Flere deltar på ulikt vis 

 God aldersfordeling i gudstjenesteteamene 

 Gudstjenesten er for alle aldersgrupper 

 Ulike grupper i lokalmiljøet føler tilhørighet til gudstjenesten 

 Flere deltar i sangen 

 

Tiltak 

 

Diakoniutvalget (DU): 

 Etablere kjøretjeneste til gudstjenester.  

 Tilrettelegge forholdene for personer med nedsatt hørsel og syn. 

(teleslynge og tydelig skrift) 

 

Barneutvalget (BU): 

 Forsterke arbeidet med familiegudstjenesten; at barn får oppgaver 

 God aldersfordeling på alle gudstjenester. Forespørre barnefamilier 

om deltakelse i ordinære gudstjenester/team.  Involvere 10-12 

åringer mer. Invitere korps, interesseforeninger, KRIK o.l. 

 

Ungdomsutvalget (UU): 

 Få til at ungdomsband med forsangere deltar musikalsk på en 

gudstjeneste i semesteret. 

 Arrangere lovsangskveld med ungdom, rettet mot ungdom. 

 

Gudstjeneste -  og musikkutvalget (GMU): 

 Invitere min. 2 grupper/lag fra lokalmiljøet som deltakere i 

gudstjenesten hvert halvår. 

 Øke bevisstheten om salmer og liturgi ved introduksjon, referanser 

i preken, øving, forsangere og powerpoint. 

 Flere uttrykk i gudstjenesten: dans, kunst, fortellinger, 

dramatisering. 

 

Informasjonsutvalget (IU): 

 Oppdaterte hjemmesider.  Aktiv bruk av sosiale medier. 
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Hovedmål 2: Flere søker dåp og trosopplæring 

 
Delmål 

 Implementere trosopplæringsplanen i menigheten 

 Gjøre trosopplæringsarbeidet kjent i menigheten 

 Informasjon/samlinger om hva dåp er  

 Formidle dåp og trosopplæring også for voksne 

 

Tiltak 

 

Diakoniutvalget: 

 Videreføre / starte nye husfellesskap / bibelgrupper. 

 Vurdere å starte Alfa-kurs i menigheten. 

 

Barneutvalget: 

 Sørge for at flere får informasjon om tiltak i kirken. 

 Kjøpe flere bannere med mulighet for å bytte ut dato. 

 Arrangere samlinger for foreldre om til dåp. 

 

Ungdomsutvalget: 

 Få ungdomslederne med som deltakere på Ungdomsdagen. 

 Utfordre flere utenfra til å komme og holde andakt el. i 

ungdomsmiljøet/klubben.    

 

Gudstjeneste - og musikkutvalget: 

 Fortsette å implementere trosopplæringstiltak i gudstjenesten. 

 

Styringsgruppe for trosopplæring: 

 Gjennomføre alle tiltakene i vår nye trosopplæringsplan. 

 Fokus på rekruttering, utvikling av innhold og unge ledere. 
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Hovedmål 3: Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 

 

Delmål 

 Vi vil være en deltakende (og utfordrende) aktør i nærmiljø og 

storsamfunn 

 Samarbeide med andre lokale aktører 

 Følge opp vår plan for grønn menighet 

 Vi vil finne vårt engasjement i verden for nestekjærlighet og misjon 

 Vi vil være bevisst på hvordan vi møter mennesker 

 

Tiltak 

Diakoniutvalget: 

 Individuell oppfølging, besøk i hjemmene og på institusjoner. 

 Videreføre SATS 7 som misjonsprosjekt og samarbeidet med 

Kirkens nødhjelp. 

 

Barneutvalget: 

 Invitere korps, interesseforeninger, Speideren, KRIK o.l. til å delta i 

gudstjenester. 

 Temasamling for ungdom-/konfirmantforeldre om «å ha ungdom i 

huset». 

 

Ungdomsutvalget: 

 Oppfordre ungdom til å engasjere seg i Voksenenga nærmiljøhage. 

 

Gudstjeneste - og musikkutvalget: 

 Invitere mennesker/grupper som er engasjert i lokalsamfunnet og 

globalt til å delta i gudstjenester og andre sammenhenger. 

 Være med på å realisere planen om Voksenenga nærmiljøhage. 

 

Informasjonsutvalget: 

 Aktuelt stoff/intervjuer fra lokalmiljø og globalt i menighetsbladet og 

på hjemmesiden. 
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Hovedmål 4: Flere får lyst til å arbeide i kirken 

 
Delmål 

 Vi vil fortsette å arbeide for et godt miljø hvor frivillige og ansatte  

medarbeidere trives. 

 Vi vil arbeide systematisk med rekrutering og oppfølging av frivillige 

medarbeidere.  

 Vi vil utfordre til utdanning og rekrutering til kirkelige stillinger og 

ønsker at menigheten kan være praksisplass for studenter. 

 

Tiltak 

 

Diakoniutvalget: 

 Framsnakke verdien av å engasjerer seg frivillig i kirken. 

 Være praksisplass for studenter som satser på kirkelig tjeneste. 

 

Barneutvalget: 

 Sørge for årlige medarbeidersamtaler i barnearbeidet. 

 Samlinger om hvordan rekruttere og følge opp frivillige. 

 

Ungdomsutvalget: 

 Involvere KRIK-ungdommene / invitere med på Klubben. 

 Undersøke om mulig praksisplass som dirigent i Voksen for 

ungdom fra f.eks. Høyskolen i Staffeldts gate og Rønningen 

folkehøyskole.  

 

Gudstjeneste - og musikkutvalget 

 Være bevisste på å gi ros og tilbakemeldinger til barn og unge i 

menigheten. 

 Legge til rette for at kirkemusikkstudenter får øve og praktisere. 

 

Informasjonsutvalget: 

 Linker på hjemmesiden til kirkelige utdanningsinstitusjoner. 

 Info/intervju om kirkelig tjeneste i menighetsbladet. 
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En bønn om fellesskap 
 

Bønnearbeidet er en grunnvoll for hele menighetens arbeid og 

alle våre planer. Paulus` bønn for menigheten i Efesus er vår 

bønn for Voksen: 

 

 

«Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 

han som har gitt navn til alt som kalles far  

i himmel og på jord. 

 

Må han som er så rik på herlighet, 

gi deres indre menneske 

kraft og styrke ved sin Ånd. 

Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, 

og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 

Må dere sammen med alle de hellige 

bli i stand til å fatte bredden og lengden,  

høyden og dybden, 

ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. 

 

Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 

Han som virker i oss med sin kraft 

og kan gjøre uendelig mye mer  

enn det vi ber om og forstår, 

ham være ære i kirken og i Kristus Jesus 

gjennom alle slekter og evigheter! 

Amen 
 

Efeserbrevet 3,14 – 21 
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Et dikt om  nåde 
 

Nåden er din dagligdag. 
 
 

Nåden er din dagligdag, 
hverdagen, det nære. 

Mennesker at leve med, 
nåden er: at være. 

 
Nåden er den kærlighed, 
som blev grundløst givet. 

Nåden er den hverdag, som 
binder dig til livet. 

 
Nåden er et ord fra Gud 

over alle dage. 
Nåden er, når alt er tabt, 

at få alt tilbage. 
 

Nåden er hver levet dag, 
hvert tilfældigt møde. 
Nåden er det levende, 
som står op af døde. 

 

Uden håb og uden Gud 
lar vi døden råde. 

Tro og håb og kærlighed 
får vi kun af nåde. 

 
Johannes Møllehave 1985 
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En salme om tro og håp 
 

Jeg tror på jordens forvandling 

en gang, en tid et sted, 

en fremtid hvor Guds himmel 

til jorden senkes ned, 

en evighet av glede da alt det vakre her 

blir løftet i Guds klarhet og stråler bedre der. 

 

Jeg flykter ikke fra verden, 

den jord som engang falt, 

er båret av de hender 

som skal fornye alt. 

Jeg vet at Jesus lever! Jeg tror at Herren Krist 

når alle håp er ute, skal stige frem til sist. 

 

Jeg tror på jordens forvandling, 

en tid, et sted, en gang 

skal alle ting bli nye 

og alt blir fylt med sang! 

Ja, jorden skal fornyes, og gode ting skal skje! 

Bak døden venter Jesus, Den som vil tro, skal se! 

 

Jeg flykter ikke fra verden. 

Blant jordens minste små 

der finner jeg en fremtid, 

som jeg vil vente på. 

Ja, jorden skal forvandles, dens natt går alt mot gry!  

Jeg tror at Jesus Kristus skal gjøre verden ny! 
 

T Eyvind Skeie 1988  
M Sigvald Tveit 1988 
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