Årsplan 2016 - Kirkerådet, Mellomkirkelig Råd Samisk kirkeråd

Vedlegg 1- KR 71.1/15

Mer himmel på jord
Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:
bekjennende – åpen – tjenende – misjonerende

HOVEDMÅL (KM)

RESULTATMÅL

1. Gudstjenestelivet blomstrer
At deltakernes opplevelse av gudstjenesten som et møte med det hellige, med Gud blir styrket.

1.1 Gudstjenesten gir et møte
med det hellige, med Gud

At flere deltar i samtale og utvikling av gudstjenestelivet i lokalmenighetene.
At oppslutningen om gudstjenestene øker.
Fremme stillhetsarbeid.

1.2 Gudstjenesten er et åpent,
deltakende og inkluderende
fellesskap.

At det skapes en bedre balanse mellom fasthet og variasjon i gudstjenestelivet.
At samarbeidet mellom de kirkelige ansatte og frivillige i gudstjenestelivet styrkes.
At flere får kjennskap til og mer kunnskap om den nye salmeboken og tar den i bruk i kirke og hjem.
At menighetene tar i bruk de bibelske salmene og liturgiske melodiene på nr 900-991 i den nye
salmeboken.
At fokus på rettferd og skaperverk gjør gudstjenester og kirkelig engasjement mer relevant for mange,
med lav terskel for aktiv deltakelse.
Gi hjelp til å legge til rette for mennesker med demens.
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HOVEDMÅL (KM)

RESULTATMÅL

1. Gudstjenestelivet blomstrer
Flere menigheter tar i bruk samisk språk i gudstjenestelivet.
Økt tilgjengelighet av liturgier og salmer på samiske språk.
Sikre fremdrift i arbeidet med realisering av tekstbok for Den norske kirke på 3 samiske språk.
At deltakelse på gudstjeneste er en sentral del av trosopplæringsarbeidet og bidrar til barn og unges
medvirkning

1.3 Gudstjenesten knytter oss til At økumeniske og internasjonale perspektiver blir tydelig kommunisert og oppfattet i bønner, salmer
og forkynnelsen i gudstjenesten
hele den verdensvide kirken
At tilhørigheten til den globale kirke synliggjøres i menigheten og lokalsamfunnet gjennom
gudstjenestelivet
At flere menigheter synliggjør den verdensvide kirke i åpenbaringstiden, «Skaperverkets dag» og
«Freds – og menneskerettighetssøndagen»
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HOVEDMÅL (KM)

RESULTATMÅL

1. Gudstjenestelivet blomstrer
1.4 Kirken ivaretar og fornyer
kirkemusikken og gir rom for
ulike kunst- og kulturinntrykk.

Kunst- og kulturuttrykk fra den verdensvide kirke formidles og utveksles i menighetene
Kobler sammen natur og kultur (kultur også i betydning forvaltning av skaperverket)
Styrket anerkjennelse og styrking av samisk salmesangtradisjon som tradisjonsmusikkform.
At det skapes en bedre balanse mellom fasthet og variasjon i den liturgiske musikken.
At samarbeidet med kirkemusikalske utdanningsinstitusjoner og sentra styrkes.
At flere barn og unge får mulighet til å bidra som kirkemusikere i gudstjenesten
At kvaliteten i de visuelle uttrykk i gudstjenesten styrkes.
At arbeidet med gudstjenestereformen i Døvekirken utvikles videre.

1.5 Kirken lar etterlatte møte
omsorg og få oppleve en verdig
gravferd der de får legge den
døde i Guds hender.

Katastrofeberedskapen innen Den norske kirke er videreutviklet.

Flere søker dåp og trosopplæring
2.1 Medlemmer i Den norske
kirke døper barna sine.

At dåpsliturgien oppleves som viktig og meningsfull kirkelig handling for medlemmene og for andre
som søker kristen dåp..

Styrke dåpsarbeidet i Den norske kirke:
- Høy oppmerksomhet og økt kunnskap hos kirkens ansatte og i kirkens styrende organer om
dåpens innhold og om utviklingen når det gjelder oppslutning om dåp.
- God kvalitet i menighetenes dåpsarbeid og informasjon om dåpen.
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Flere søker dåp og trosopplæring
- Dåp er et sentralt tema i trosopplæringen som inkluderer både døpte og udøpte barn og
unge.
- Synliggjøre dåp og betydningen av dåp i eksterne og interne miljøer-

2.2 Alle døpte og tilhørende i
alderen 0−18 år blir invitert til
trosopplæring som gjør at de
føler seg hjemme i kirken, og
som gir kunnskap om kristen
tro

Fortsatt utvikling og fornyelse i trosopplæringen med vekt på innhold, omfang og oppslutning.
-Menighetene arbeider målrettet med gjennomføring, evaluering og videreutvikling av trosopplæring
med god kvalitet.
-Flere barn og unge deltar på trosopplæringstiltak som gir vekst for den enkelte.
Styrke det diakonale og missionale innslaget i trosopplæringen
Klima og miljø blir et tydelig fokusområde i trosopplæringen.

2.3 Konfirmasjonstiden gir
næring til tro og liv.

Konfirmantarbeidet i Den norske kirke holder god kvalitet og har høy oppslutning i målgruppen.
- Konfirmantplanen er en vesentlig og integrert del av menighetens trosopplæringsplan.
- Målrettet og motiverende informasjon med god kvalitet bidrar til høy oppslutning om konfirmasjon i
Den norske kirke.
Styrke konfirmantenes kunnskap, øke respekten for og stimulere til mer samhandling med ungdom
med annet livssyn og motarbeide fremmedfrykt og intoleranse.
Etisk refleksjon og praktisk engasjement for skaperverk og rettferdighet er en naturlig del av
konfirmasjonsforberedelsen.
Videreutvikle tiltaket samisk konfirmantleir som landsdekkende tiltak.

2.4 Aldersgruppen 18−30 år
erfarer at kirken er relevant,
livsnær og tilgjengelig.

Skape, planlegge og gjennomføre tiltak som er rettet mot denne gruppen, hovedsakelig på nettsider/i
sosiale medier
Satsingen på unge voksne i kirken videreføres og utvikles:
- Etablere møteplasser for og med unge voksne.
- Bygge fellesskap der troen kan få næring, vokse og komme til uttrykk.
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Flere søker dåp og trosopplæring
- Unge voksne er pådrivere for utvikling i menighetene.
Etisk refleksjon og praktisk engasjement for skaperverk og rettferdighet er en naturlig del også i møte
med denne aldersgruppen.
Videreutvikle samlingsbasert samisk ungdomsarbeid for Den norske kirke i samarbeid med
menigheter og bispedømmer.

2.5 Kirken har trosopplæring
for voksne.

Kirkens fellesskap bidrar til personlig vekst og livslang læring i kirken.
Utarbeide relevant materiell og handlingsalternativer til voksne i menighetene for å styrke kunnskap
og engasjement om folkekirkens oppdrag
Stimulere til refleksjon og personlig utvikling.
Strategisk oppfølging av Strategiplan for samisk kirkeliv i siste år av handlingsplanperioden.

2.6 Samisk kirkeliv er
livskraftig og likeverdig, og
samisk språk og kultur blir
ivaretatt i gudstjenestelivet og
trosopplæringen.

Stimulere til økt lokal implementering av Plan for samisk trosopplæring.
Forberede samisk breddetiltak for trosopplæring og gudstjenestemarkering ifm 100-årsjubileet for det
første samiske landsmøtet 6. februar 2017.
Strategisk oppfølging av samiske tillitsvalgte i utvalg, nemnder etc.
Styrke Dnks internasjonale urfolksarbeid
Planlegge og gjennomføre aktiviteter og tiltak som øker fokus på samisk kirkeliv

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet
a) Styrke medlemmenes tilhørighet til kirken gjennom positiv omtale av kirken og dens tjenester
b) Styrke kirkens omdømme både eksternt og internt, gjennom positive og informative mediesaker
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3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet
3.1 Kirken er en relevant aktør
i mediesamfunnet.

c) Øke kirkens tilgjengelighet, nærvær og åpenhet i alle nettbaserte kanaler gjennom å ygge ut kirkens
intranett og gjøre det tilgjengelig for alle kirkens ansatte.
d) Forbedre og styrke kirkens interne kommunikasjon
Ajourføre materiell på kirken.no og kirkeaktuelt.no og eventuelt Intranett
Facebook-siden «Grønn Kirke» etableres som en hyppig brukt kanal for erfaringsdeling, stimulering
til økt aktivitet og synliggjøring av lokalt engasjement.
Være synlig i det samiske mediebildet i kirkerelaterte og samfunnsrelaterte spørsmål.
Den norske kirkes spor i mediesamfunnet arkiveres.

3.2 Kirken er en tydelig og
konstruktiv aktør i det norske
samfunnet i samarbeid med
myndigheter, livssynssamfunn,
kulturliv og ulike
organisasjoner

Kirken er en profesjonell samarbeidspartner som bidrar med sin fagkompetanse og læring i skole og
barnehage.
At samarbeidet mellom kunstnere og menigheter styrkes.
At kirken styrker sitt samarbeid med andre institusjoner om kirkebygg.
At kirkerommet blir mer tilgjengelig og åpent for stillhet, bønn og meditasjon.
At arbeidet med miljøstandard for bygging av nye kirker og målrettet energieffektivisering i
kirkebygg intensiveres.
Arbeide for å realisere det livsynsåpne samfunn
Tydeliggjøre menneskeverdet i norsk politikk knyttet til flyktning- og asylspørsmål og integrering.
At en trosbasert og interreligiøs klimastemme er forsterket.
I forbindelse med den store flyktningestrømmen bidrar kirken ved påvirkningsarbeid, akutt hjelp og
langsiktig arbeid for integrering. Dette skjer i samarbeid med myndigheter og organisasjoner mellom
ulike nivp og instanser i kirken.
Ha dialog med Sametinget i saker av betydning for samisk kirkeliv og urfolksspørsmål.
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3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet
Delta på konferanser og seminarer på arkivfeltet og synliggjøre Den norske kirke som tydelig
arkivskaper

3.3 Kirken fremmer
menneskeverd, fred,
menneskerettigheter og respekt
for skaperverket.

Styrke synligheten av kirkens innsats og engasjement på disse feltene gjennom proaktiv medieinnsalg
samt oppfølging i kirkens egne kanaler
En større bredde av meningsbærere i Den norske kirke blir engasjert i debatt rundt teologi og
menneskerettigheter, og blir eksponert for stemmer fra Sør på dette feltet.
Bidra til å sikre utsatte minoriteters rettigheter
Bidra til å sikre tros- og livssynsfrihet i Norge og internasjonalt.
Bidra til å sikre utsatte minoriteters rettigheter
Dnk er en tydelig samfunnsaktør og pådriver overfor norske myndigheter, og arbeider gjennom
nettverk og samarbeidsprosjekter for at ansvarshavere på lokalt og sentralt plan ivaretar vern om
skaperverket, (klima-) rettferdighet og menneskerettigheter.
Skape større etisk bevissthet om bioteknologi nanoteknologi og annen teknologi med konsekvenser
for mennesker og natur.
Samarbeid med fagbevegelse, miljøbevegelse og forskning og andre relevante samarbeidspartnere,
bl.a. gjennom Klimavalgalliansen/Broen til framtiden.
Videreutvikle det økumeniske klimasamarbeidet.
Dnk forsterker en trosbasert og interreligiøs klimastemme
Løfte samisk-/urfolksrelatert forsoningsarbeid i menneskerettslig og dialogteologisk perspektiv i
samarbeid med nasjonale/internasjonale
Utvikle metoder for rettighetsbasert diakonalt arbeid.
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3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet
Fremme likestilling i kirke og samfunn.
Arbeide for likeverd, inkludering og tilrettelegging.
Bidra til å sikre utsatte minoriteters rettigheter.
Skape større bevissthet i kirke og samfunn om samfunnsøkonomi og etikk.

3.4 Misjon er del av
menighetens identitet og
et uttrykk for at Gud har gjort
oss til sine sendebud.

Kirkemøtets forståelse av misjon får feste i menighetene.

3.5 De som er nye i Norge, finner
sin plass i menighetene i Den
norske kirke eller i sine egne
trossamfunn.

Følge opp KM-saken KM 7/09 Kristne innvandrere og menighetene i Norge, særlig med tanke på
arbeidet med ny kirkeordning.

3.6 Kirken legger vekt på
religionsdialog.

Videreføre interreligiøs dialog gjennom medlemskapet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn
og i kontaktgruppene.

Misjonsavtalene(SMM-avtalene) styrkes kvalitativt og kvantitativt i menighetene
Forankre forståelsen om at diakonien er en del av misjonsoppdraget innenfor «Missio dei» der kamp
for rettferdighet og vern om skaperverket naturlig hører med.

Utvide og styrke samarbeid med andre trossamfunn om klima-, miljø- og rettferdsspørsmål.
Styrke Dnks arbeid med religionsdialog på ulike nivåer kirken (jfr. KM-sak 2016)
Integrere religionsdialog i trosopplæringen
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3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet
3.7 I samarbeid mellom
menigheter og diakonale
institusjoner fremmer kirken
omsorg, verdighet og respekt.

Kirke og helse tematikken er berørt ved at det er utviklet kontaktflater mellom kirke og helse på ulike
nivå, dokumentet Kirke og helse er gjort kjent og i bruk og ulike samhandlingsarenaer er tatt i bruk.
(KM-saken 9/15 Kirke og helse)
Kriterier for godkjenning av lokal diakoniplan er kjent.
Forebygge seksuelle overgrep i kirken og videreutvikle gode rutiner for håndtering av eventuelle
saker.

4. Flere får lyst til å arbeide i kirken
4.1 Kirken inspirerer til
deltakelse og sikrer gode
arbeidsforhold for frivillige og
tilsatte.

Synliggjøre at karriere i kirken er positivt og meningsfullt
Bidra til stolte medarbeidere som snakker positivt om arbeidsplassen
Undervisningstjenesten i Den norske kirke har gode rammevilkår, avklarte ansvarsforhold og
motiverte og kvalifiserte medarbeidere.
Det utvikles og tilbys relevant kompetansebygging for medarbeidere som arbeider / vil arbeide i
samisk kirkeliv.

4.2 Kirken styrker rekruttering
til kirkelig tjeneste i samarbeid
med barne- og
ungdomsorganisasjonene og
utdanningsinstitusjoner.

Kirkens trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid gir kunnskap om kirken som arbeidssted og
motiverer til å gå inn i kirkelig tjeneste.
Medvirke til kompetanseheving av diakoner.
Rekruttere flere diakoner.
Fremme rekruttering til utdanning og tjeneste i samisk kirkeliv.
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5. Gjennomføre forvaltningsreformen
5.1 Forberede etablering av nytt
rettssubjekt

Utvikle plan for og gjennomføre god internkommunikasjon rundt prosess og eventuelt beslutninger til
alle ansatte i Den norske kirke.
Støtte bispedømmerådenes arkiver og ny rolle i nytt rettssubjekt

5.2 Arbeide med fremtidig
kirkeordning

1) I samarbeid med Bispemøtet utrede saken om grunnleggende veivalg for fremtidig kirkeordning
2) Arbeide videre med Den norske kirkes grunnlag som det øverste regelverket for Den norske kirke
Urfolksdimensjonen er ivaretatt fremtidig forfatning for Den norske kirke.
Konsekvenser for samisk kirkeliv er belyst og hensyntatt i Kirkemøtets vedtak om veivalg for
fremtidig kirkeordning.

5.3 Revidere kirkelige regelverk

Vedta regelverk som kan bli gjeldende fra 2017

5.4 Videreutvikle det kirkelige
demokratiet og gjennomføre
Kirkevalg 2015

Status etter Kirkevalget 2015 skal være godt dokumentert
Utrede forslag til endringer i valgordningen
Forberede og gjennomføre høring om nasjonalt samisk valgmøte i 2019.

5.5 Øke anvendelsen av kirkelig
statistikk

Vise kirkens engasjement, tilstedeværelse og relevans gjennom tall og fakta i proaktive mediesaker
samt egne kanaler gjennom dette øke interessen for kirken
Fastsette medlemstall og tall for tilhørige i Den norske kirke pr 1. januar 2016
Alle offentlige registre som publiserer kirkelig statistikk skal benytte samme grunndata om den
kirkelige organisasjon
Redusere uhensiktsmessig rapportering
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5. Gjennomføre forvaltningsreformen
Tilrettelegge kirkelig statistikk som styringsdata for kirkelige rådsorganer
Økt anvendelse og analyse av kirkelig statistikk
Utarbeide indikatorer for å dokumentere kirkens rolle i samfunnet.
Videreutvikle kommentert statistikk for samisk kirkeliv i Den norske kirke

5.6 Utvikle kirkens
medlemsregister og elektronisk
kirkebok

Import av opplysninger fra det sentrale folkeregisteret er gjennomgått og forbedret.
Innføre en selvbetjeningsløsning for medlemskap i Den norske kirke
Alle menigheter som benytter lokale fagsystemer som planleggingsverktøy skal ha integrert
disse mot medlemsregisteret innen 30. juni 2016
Forbedre funksjonalitet og brukervennlighet i registerets ulike moduler

5. 7 Gjennomføre
forvaltningsreformen

Gjennomføre Prosjekt 2017
Nytt regelverk er vedtatt
Nye dataløsninger for Lønn, personal og regnskap (LPR) er anskaffet, testet og klar til bruk

6. Den globale kirkens enhet synliggjøres i felles vitnesbyrd og oppdrag i verden
rbeide proaktivt med å fremme synspunkter, aktiviteter og tiltak der Dnk deltar. Gjøre medlemmer og
samfunn klar over det kommende reformasjonsjubileet.
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6. Den globale kirkens enhet synliggjøres i felles vitnesbyrd og oppdrag i verden
6.1 Ivareta Den norske kirkes
medlemskap i de økumeniske
organisasjonene

Ivareta medlemskapet i Norges kristne råd og de internasjonale økumeniske organisasjonene
Være vertskap for KVs sentralkomitemøte i Trondheim i juni
Fremme kirkelig urfolksarbeid gjennom deltakelse i Indigenous Peoples’ Ecumenical Initiative i
samarbeid med Kirkenes verdensråd.

6.2 Styrke Den norske kirkes
identitet som en luthersk kirke
som er del av et verdensvidt
økumenisk fellesskap

LVF felleskapet styrkes gjennom medvandring og samarbeid med søsterkirker
Forberede generalforsamlingen 2017
Arbeide for at reformasjonsmarkeringen i Norge blir økumenisk, global og vedvarende reformasjon.

Videreføre samarbeidet på tvers av landegrensene i samarbeid med de sentrale samiskkirkelige
organer i Sverige og Finland.
Nordisk samarbeid om likestilling videreføres.
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