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Kirkemøtekomiteens merknader 
Komiteen legger saksorienteringen til grunn, og vil i tillegg bemerke følgende: 
 
1. I sitt arbeid med visjonsdokumentet har komiteen vurdert en rekke forslag til visjon. 

Komiteen ønsker at ”Kristus” er med i denne.  
 
2. Komiteen vil bemerke at side 2 av visjonsdokumentet må oppfattes som et åpent 

dokument, som fylles ut av Kirkerådets sekretariat etter hvert som relevante planer og 
vedtak foreligger. 
 

3. Komiteen regner med at Kirkerådets sekretariat tilpasser den grafiske utformingen til de 
endringene som Kirkemøtet har gjort. 
 

4. Visjonsdokumentet er hovedsakelig bygd opp etter de fire hovedpunktene ”bekjennende, 
misjonerende, tjenende og åpen folkekirke”. Teksten etter strekpunktene på side 1 er å 
forstå som en utdyping av disse. 

 

Kirkemøtets vedtak  
 
1. Kirkemøtet vedtar visjonsdokumentet for Den norske kirke i perioden 2009 – 2014 med 

visjonen "I Kristus, nær livet – en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen 
folkekirke" og de formuleringene som underbygger denne visjonen. 

 
2. Kirkemøtet vedtar følgende satsingsområder for Den norske kirke i perioden 2009 – 2014: 

Diakoni, Kirkemusikk og kultur, Barn og unge, Gudstjenesteliv og Samisk kirkeliv.  
 
3. De vedtatte satsingsområdene gis prioritet ved tildeling av midler fra Opplysningsvesenets 

fond i perioden 2010 – 2015.  
 
4. Kirkemøtet ber de sentralkirkelige råd og regionale og lokale nivå i Den norske kirke om 

å innarbeide de vedtatte satsingsområdene i sine plandokumenter og gi dem prioritet.  
 
 
 
Enstemmig vedtatt. 80 stemmeberettigede. 
 
 
 
 



 
Visjonsdokument for Den norske kirke 
 

 

 
 I Kristus, nær livet 

 
- en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke 

 
 
 

bekjennende,  
ved å dele og gi videre 
troen på den treenige 
Gud. 

misjonerende, 
ved å vitne om Jesus 
Kristus lokalt og 
globalt sammen med 
den verdensvide 
kirke. 

tjenende,  
ved å vise omsorg 
gjennom 
nestekjærlighet, 
inkluderende 
fellesskap, kamp for 
rettferdighet og vern 
om skaperverket. 

åpen,  
ved å utvikle 
fellesskap som 
verdsetter mangfold 
og respekterer 
ulikheter. 

 
Sammen vil vi 

 
- feire Guds nærvær i ord og sakrament. 

 
- i tro på Gud vår skaper leve som forvaltere av Guds 

skaperverk. 
 

- leve i Kristi etterfølgelse  
 

- formidle Bibelens budskap om Guds kjærlighet, 
håpet i Jesus Kristus og livet i Den hellige ånd. 

 
- ta vare på kirkens tro og tradisjon og tolke dem inn i  

samtidens språk, kulturer og erfaringer. 
 

- ta initiativ til åpne og nysgjerrige samtaler og leve i 
dialog og gjensidig åpenhet.  

 
- legge til rette for fellesskap der alle kan delta på lik 

linje. 
 

- utfordre makthavere i forhold til evangeliets 
budskap om frihet og rettferd for fattige, undertrykte 

og marginaliserte.  
 
 
 

 
- skape tjenlige strukturer og ordninger som gjør 
kirken i stand til å oppfylle sitt oppdrag og sin 

tjeneste. 
 

- forplikte oss til det økumeniske kirkefellesskap og la 
dette utfordre oss til felles handling og enhet i Kristus. 

 
- frimodig kalle, oppmuntre og veilede mennesker til 

kirkelig utdanning, tjeneste og frivillig arbeid. 
 

- drive menighetsutvikling preget av fornyet 
gudstjenestefeiring, trosopplæring og diakoni.  

 
- møte andre tros- og livssynssamfunn med åpenhet, 

respekt, dialog og vitnesbyrd. 
 

 - kommunisere åpenhet, nærvær, forsakelse og håp. 
 

- være fellesskap preget av ulike og mangfoldige 
kulturuttrykk og fellesskapsformer.   

 
  



Satsingsområder for Den norske kirke 

 
Den norske kirkes satsingsområder for perioden 2009 - 2014.  

Målsettingene blir vedtatt i planene og refereres her. 
 
 

Diakoni 
 

Kirkemusikk 
& kultur 

Barn og unge 
 

Guds- 
tjenesteliv 

Samisk 
kirkeliv 

 
Plan for Diakoni 

(KM 2007) 
 

Bærekraft-
reformen (KM 

2008) 

 
Plan for 

kirkemusikk 
(KM 2008) 

 
Kunsten å være 

kirke – 
kulturmelding 

(KM 2005) 

 
Plan for 

trosopplæring 
(KM 2009) 

 
Kirke for 18 – 30 

(KM 2010) 

 
Reform av 

kirkens 
gudstjenesteliv 

(KM 2010) 

 
Plan for samisk 

kirkeliv (KM 
2010) 

1. Kirke og menighet 
skal inspirere til et liv 
i nestekjærlighet og 

skal ha et 
omsorgsarbeid rettet 

mot lokale 
utfordringer. 

1. Kirken skal 
forvalte det tidligere 

generasjoner har 
bygget og skapt, 

levendegjøre kulturen 
den selv er en del av, 
og fornye kulturen 

gjennom utrettelig å 
ta i bruk de skapende 
evner mennesker har. 

2. 
Menighetsfellesskape
ne skal være åpne og 
inkluderende og skal 

aktivt bidra til å 
styrke fellesskap og 

nettverk i 
lokalsamfunnene. 

2. Gudstjenester og 
kirkelige handlinger 

skal tilføres 
kunstnerisk, estetisk 
og åndelig dimensjon 

gjennom ulike 
kulturuttrykk, og gi 

inspirasjon til 
deltakelse og 
engasjement. 

3. Kirke og menighet 
skal arbeide med den 
bibelske forståelsen 
av Guds skaperverk 

og mennesket som en 
del av det og bidra til 
en positiv livsstil som 
fremmer balanse og 

helhet. 

3. Gjennom korarbeid 
vil vi skape fellesskap 
med rom for vekst og 

utvikling. 

4. Kirke og menighet 
skal engasjere seg i 

rettferdig fordeling av 
verdens ressurser og 

stå opp for mennesker 
som får sitt 

menneskeverd 
krenket.  

4. Nærmiljø som 
skole, barnehage og 

kulturskole skal 
oppleve kirke og 

menighet som en god 
arena for musikalsk 

utfoldelse.  

Vedtas gjennom 
Kirkemøtets 

behandling av plan 
for trosopplæring i 

2009. 

Vedtas gjennom 
Kirkemøtets 

behandling i 2010. 

Vedtas gjennom 
Kirkemøtets 

behandling i 2010. 
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