
4/13:  Misjonsstrategisk samtale  

«Hvordan kan partene i SMM bidra til at KM-vedtaket om personlig givertjeneste og 

forbruksmønstre skal bli virkelighet?» 

Jf. Kirkemøtets vedtak KM 07/12 1a: 

«Kirkemøtet oppfordrer Dnks medlemmer til disippelskap og etterfølgelse:  

- søke Kristus 

- dele troen 

- vise omsorg for vår neste 

- og for skaperverket. 

Kirken utfordrer derfor alle sine medlemmer(3.7 mill.) til personlig givertjeneste og forbruksmønstre som 

bidrar til global rettferdighet og vern om skaperverket.» 

 

Innledning ved Arnt Jerpstad(gen.sekr. Misjonsalliansen), se eget vedlegg 

 

Momenter fra Arnt sitt innlegg: 

 

- Menighetene selv trenger mer givertjeneste 

- Menighetene ikke målet men global rettferdighet 

- Misj.org har gjort dette lenge før Norad 

- 20 000 faste givere(Gullet vårt) 

- Er det noe annet enn nød som kan motivere Dnk til å gi? 

- Tendens til å gi mer til seg selv 

- IMI- motsatt bev.gir bort alt offer- tiende på drift- tienden økt 

- Bare når vi oppfordrer til globalt engasjement kan vi også få givere til egen menighet 

- Kompis konseptet viktig og bra(kompanis) 

- Brukt grådighet men fungerer dårlig. Syse snakker om måtehold 

- Norge-måteholdent folk 

- Salget av vesker til 10 000 + har eksplodert de siste 5 årene 

- Både kirken og vi må holde opp måtehold- verden tåler ikke vårt forbruk 

- Menighet og org trenger å øke sin givertjeneste- utfordringen  blir hvordan vi 

kan spille på lag? 



Momenter fra fra samtalen:  

- Må starte med forholdet til Jesus-må satse mer på unge- finske kirken bruker  

25 % på barn og unge 

- Forkynnelsen viktig, hente inspirasjoner fra andre steder ifht forkynnelse om 

overgivelse 

- Ved å si at alle døpte er en del av misjon, river vi grunnen bort fra oss selv, men ikke 

dele inn folk i båser 

- Få biskopene til å snakke mer om Jesus begeistring ikke bare politikk 

- Forkynne dette frem innenfra. 

- Sosialt engasjement gjennom våre organisasjoner(for eksempel voluntører)  kan også 

være en vei til bevisst tro. Behøver ikke bare gå den andre veien. 

-Misjonsorg. bruker mer penger hjemme 

- Annsetter i stedet for å bruke frivillige  

- Ikke bruke pekefinger- men revitalisere visjonen 

-  Hvordan jobber Dnk med givertjeneste, viktig at SMM kobler seg på    denne 

prosessen slik at misjon blir en integrert del av dette. 

- Mulig missional strategi for Dnk: trappe ned gradvis støtte til ressurssterke brike 

midlene til nybrottsarbeid. 

- Har ikke hørt god givertjeneste forkynnelse siden 70-tallet (Garcia De Presno) 

- Misj. Org må på banen sammen med Dnk også ifht. rekruttering til kristent fellesskap. 

- Viktig hva unge ser i sin egen familie – eks. tienden i praksis 

- Ikke gjemme bort at det er et offer 

- Få frem at det er verre nå en før: 1. milliard under ekstrem fattigdomsgrense 

 -   Fortsatt vanskelig å få misjonsavtale i enkelte menigheter 

- «Vi har ikke råd til et misjonsprosjekt» høres ikke bra ut 

- Få frem at det ikke er et nullsumspill- (men win-win) 

- Areopagos ønsker å jobbe mer direkte inn mot avtalemenighetene- betone hvor 

fornyende er det å ha et samarbeid med en SMM org. 

- Hvordan bruker vi midlene og hvordan motiverer vi i org.? 



- Må tenke nytt i Dnk ifht. Finansiering 

- IMI eksempelet spennende - lar alt offer gå til utadrettet arbeid- tienden finansierer 

driften 

- Skape debatt om dette, bruke prekeskapet for eksempel 

- Korsvei  fikk inn 720 000, på et par timer  

-     Gode eksempler: Kg aksjonen, Nordstrand menighet -IMI kirken 

-     Må ikke komme ensidig fra org. som masing-innenfra- få med prestene 

- Mange protesterer mot tendensen til å gi mer til oss selv(eks. julaften offer: «denne 

skal til KN») 

-    Hvordan kan vi konkretiserer vi menighetsavtalene ifht. dette. 

- Kryss av om du vil at givertjenesten skal gå til misjonsprosjektet i tillegg. 

- SMM org. kan være mer  frimodig  på egne veier  – kvalitet 

- Hjelpe folk/menigheter ifht hvilke kriterier man skal se etter før man støtter noe? 

  For eksempel. Nærhet og kvalitet. 

- Finne et større «sted» hvor samtalen kan gå videre i kirke  og org 

 

- Menighetsavtalen må også stimulere til personlig givertjeneste, vær oppmerksom på 

dette i utarbeidelse/fornyelse av avtaler(se dokumenter på www.menighetogmisjon.no) 

 

 


