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Referat fra SMM-rådsmøte om «Sammen som kirke i hele verden»-
aksjonen 2021 15.01.2021 

 
Sted: På Teams 

 

Tid: kl. 09.00-11.00 

 

 

Til stede:   
  

Andreas Andersen (Misjonsalliansen) 

Hilde Skaar Vollebæk (Stefanusalliansen)  

Helge S Gaard (NMS)  

Vegard Soltveit (Israelsmisjonen)  

Silje Kvamme Bjørndal (Areopagos)  

Kjetil Haga (Normisjonen)  

Tor Kristian Birkeland (HimalPartner) 

Berit Hagen Agøy (Mellomkirkelig råd) 

 

Forfall:  
 

Ingrid Vad Nilsen (Kirkerådet)  

Ed Brown (Stefanusalliansen) 

 

Sak 01/21: Invitasjon til ny aksjon i 2021 «Sammen for kirke i 

hele verden» 

Aksjonsgruppa for «Sammen som kirke i hele verden» hadde opprinnelig tenkt å 

vente med å spille inn denne saken til neste ordinære SMM-rådsmøte, men nå som 

møtet antakelig ikke blir før i februar pga. prosessen med evalueringshøringen, så de 

behov for å sondere dette med SMM-rådet nå. 

  

Agder og Telemark bispedømme har gitt klarsignal til å kjøre ny aksjon til våren 2021 

(Kr. himmelfartsdag – sankthans).  

Aksjonsgruppa har presentert invitasjonen så langt for misjonsrådgiverkollegiet, som 

ønsket en forankring hos SMM sentralt. Nå ber aksjonsgruppa om en rask tilslutning fra 

SMM-partene på dette for å styrke et felles eierskap og få med flest mulig av 

bispedømmene denne våren. (En mer langsiktig drøfting av aksjonen i arbeidet 

fremover vil det være naturlig å ta sammen med arbeidet med ny strategiplan i 

forlengelsen av SMM-evalueringen/konklusjonene av høringen etc.) 

  

 

  

Dato:     
15.01.2021 

 Vår ref: KHA Deres ref:  KR 28.2/21 
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Noen presiseringer fra daglig leder: 

1.  «Sammen som kirke i hele verden»-tiltaket er ikke ment som noe utenom 

«menighetens misjonsprosjekt», men nettopp ett av flere verktøy for å styrke dette. 

 

2. 2021 blir i likhet med 2020 et «annerledes år» pga. koronasituasjonen, noe som 

høyst sannsynlig vil gjøre digitale verktøy og alternativer veldig viktige. Denne 

aksjonen imøtekommer nettopp behovet for å jobbe mer digitalt, og på den måten 

minske skadevirkningene koronapandemien har på det internasjonale arbeidet vi står 

sammen om. Det vil også kunne gi mye læring på mange plan, blant annet: 

- digital innsamling 

- digital informasjon 

- involvere/engasjere nye grupper i menighetene/lokalsamfunnet  

 

3. 2021 blir også et annerledes år med tanke på at evalueringsprosessen av SMM skal 

sluttføre, og det skal legges en ny strategi fremover.  

 

På denne bakgrunn kan det være nyttig å støtte opp om det initiativet som har 

kommet om å gi menighetene tilbud om dette verktøyet også i 2021. Vi kan da tenke 

dette som en fortsatt utprøvingsfase, et slags «FOU-modus» (forskning og 

utvikling), som vil gi oss et større erfaringsgrunnlag for å kunne ta en skikkelig 

evaluering og drøfting av en eventuell fast årlig aksjon.  

 

En evt. fast årlig aksjon vil høre naturlig med i en helhetlig drøfting av hvordan 

misjonsperspektivet og SMM-organisasjonenes globale arbeid kan løftes frem 

gjennom kirkeåret. I en slik helhetlig drøfting vil det være både nyttig og nødvendig 

å involvere både Bispemøtet og Kirkerådet for å kunne få best mulig forankring og 

eierskap til det fremtidige samarbeidet om misjon i Dnk. (Dette vil naturlig komme 

inn under strategiplanarbeidet for SMM 2022-2025.) 

 

4. Rent praktisk og organisatorisk er det naturligvis den enkelte menighet som 

bestemmer om man ser et slikt felles momentum som gagnlig for å styrke sitt lokale 

misjonsengasjement. Det blir også opp til det enkelte bispedømmet om og hvor mye 

de vil prioritere dette. 

 

5. Det aksjonsgruppa har bedt om fra SMM-organisasjonene og SMM-rådet, er kun et 

signal om man ønsker dette i 2021. 

 

Momenter fra drøftingen: 

Langsiktige perspektiv: 

SMM-rådet har ikke drøftet det langsiktige og prinsipielle ved en fast årlig aksjon. Det 

må gjøres, og der er det en rekke spørsmål som må jobbes med.  

Men det kom allerede nå frem mange nyttige momenter med tanke på en større og mer 

langsiktig drøfting av hvordan vi løfter frem misjonsperspektivet i løpet av et årshjul i 

Dnk, inkludert en evt. årlig aksjon som del av dette: 

 

- Åpenbaringstiden som særlig misjonstid vs. Kristi himmelfarts- og pinsetiden 

- Knytte an til Dnks planer og måloppnåelse 
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- Det trengs en aksjonsperiode i tillegg til det kontinuerlig arbeidet med misjonsavtalene 

gjennom året 

- Dnk må hjelpe menighetene med digitale verktøy 

- Vil gjerne være med å booste misjon i Dnk og bidra til å løfte frem alt det spennende 

arbeidet globalt. Kirken må finne ut hvilke veier/kanaler dette best kan gå gjennom etc. 

Til initiativet om en aksjon nå i 2021 kom bl.a følgende momenter frem: 

Innvendinger: 

- Konkurranseaspektet mellom organisasjonene 

- Biskopene må få drøfte dette 

-Fremstår uklart hvem som eier aksjonen 

-Trenger skikkelig forankring, ikke snikinnføring, klargjøre hvem «vi» er 

- Bedre med et pilotprosjekt 

- Ikke krise i år som i 2020 

Støtte: 

- - Det er fortsatt krise, ikke minst for våre sårbare partnere som er rammet av 

koronapandemien 

- En aksjon i år kan slik sees som en fortsatt pilot i en pågående unntakstilstand 

- Organisasjonene opplevde i all hovedsak aksjonen i 2020 som meget positiv 

- Den gav konkret hjelp i et meget vanskelig år da vanlige møtepunkter og 

inntektskilder ble borte pga. pandemien og nedstengningen 

- Den gav fornyet inspirasjon som kan samles i tittelen på aksjonen:«Sammen som kirke 

i hele verden». 

- Over 180 menigheter stod sammen med søsterkirker/internasjonale partnere og 

misjonsorganisasjonene i solidaritet for å støtte hverandre i å bety en forskjell som kirke 

gjennom konkrete prosjekter i ulike deler av verden. 

- Verdifullt med fokus på det digitale som ny og viktig arbeidsform  

- Ingenting er bedre enn at en biskop inspirerer andre bispekollegaer til å bli med, men 

kirken må finne en ryddig måte å ta dette videre på 

Innspill til metodikken i en slik aksjon: 

- Legge mer vekt på informasjon enn innsamling i aksjonen 

- Ikke rapporter på aksjonen, vi har allerede system for rapportering på misjonsavtalene. 

(Forhindre merarbeid, gjøre det enklere å bli med, understreke at det er et verktøy for å 

løfte opp misjonsavtalene) 

- Alle misjonsorganisasjonene er positive til at det gjennomføres en aksjon i år, mens 

representanten for Kirkerådet/Mellomkirkelig råd stilte flere spørsmål ved om en slik 

aksjon er godt nok forankret og planlagt, og om evalueringen fra fjorårets aksjon er 

tilstrekkelig drøftet til at det er tilrådelig med en ny aksjon i år. 

Vedtaket reflekterer at det er organisasjonene som gir sin støtte til en aksjon i år. 
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Vedtak: 
 
Støtte til aksjonen «Sammen som kirke i hele verden» 2021 

(6 uker fra Kristi himmelfartsdag til sankthans) 

 

SMM-organisasjonene er glade for initiativet som er tatt fra aksjonsgruppa i Agder og 

Telemark bispedømme for å styrke menighetenes egne misjonsprosjekter gjennom 

aksjonen «Sammen som kirke i hele verden». Som misjonsorganisasjoner vil vi gjøre 

vårt til at aksjonen lykkes, og at misjonsdimensjonen i menighetene styrkes ved forbønn, 

informasjons- og innsamlingstiltak. 

 


