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Revisjon av visjonsdokumentet «Mer himmel på 
jorda» 

 

Sammendrag 
 
Nåværende visjonsdokument gjelder for 2015-2018, derfor skal en revisjon av dokumentet opp 
på Kirkemøtet i 2018 for å kunne gjelde fra 2019. Det foreslås at man kun gjør en mindre 
revisjon av gjeldende dokument. 
 
Kirkerådet vil behandle saken først på sitt møte i januar 2018, men det foreligger pr. i dag et 
forslag til nytt visjonsdokument. MKR/AU i januar vil kunne gi innspill til sakspapiret som går 
til Kirkerådet i januar, men rådets eneste mulighet til å komme ved synspunkter er på møtet nå 
i november.  
 
Det foreslås en administrativ høring, og saken er nylig sendt ut til alle avdelingene i Kirkerådet 
og til bispedømmene. 
 
Det er likevel ønskelig at MKR kommer med sine synspunkter nå, som kan tas 
videre av generalsekretæren inn i arbeidet med sakspapir til Kirkemøtet. 
 

 

 

 

Forslag til vedtak 

 
Mellomkirkelig råd har følgende innspill til revisjonen av visjonsdokumentet: 
………………… 

 

  

DEN NORSKE KIRKE 
Mellomkirkelig råd MKR 27/17 

Oslo, 22.-23. november 2017 



  

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
 
Følgende informasjon og bestilling er sendt ut til bispedømmene: 
 
Nåværende visjonsdokument gjelder for 2015-2018, derfor skal en revisjon av dokumentet opp 
på KM 2018 for å kunne gjelde fra 2019. Direktørens forslag er å legge opp til en fast revisjon 
av visjonsdokumentet på det andre kirkemøtet i hver valgperiode. Da kan de valgte 
medlemmene være med å påvirke visjon og strategier i egen periode, samtidig som de har et 
års erfaring bak seg. Dermed foreslås denne revisjonen å gjelde for tre år 2019-2021. 
 
Kirkerådets direktør vil sterkt anbefale at vi søker å avgrense revisjonen til det mest 
nødvendige, av flere årsaker. Vi er inne i store endringer, og en tung revisjon bør skje når vi 
har flere kjente premisser. Kontinuitet er også et viktig anliggende i 
omstillingsperioden.  Videre synes ‘Mer himmel på jorda’ å fungere relativt bra som 
overordnet dokument - med lokale tilpasninger. Dessuten bør en mer omfattende revisjon 
starte såpass tidlig at de valgte rådene kan behandle en høring. 
 
Med bakgrunn i dette legges det nå opp til en begrenset og administrativ behandling som 
grunnlag for sakspapir til Kirkerådets møte 25-26 januar 2018: 
 

- Første del i nåværende visjonsdokument dvs. frem til «I perioden 2015 – 2018 vil vi 
at»  beholdes slik den er.  

- De strategiske målene med underpunkter beholdes i utstrakt grad, og/eller justeres og 
suppleres der det vurderes nødvendig. 

- Arket med resultatmål, nøkkelindikatorer og datagrunnlag revideres basert på 
erfaringer fra arbeidet med virksomhetsplaner og årsrapport de siste årene. 
Begrensningen her ligger naturligvis i hva som er mulig å fremskaffe av datagrunnlag. 

 
Prosessen har startet med informasjon og workshop under Styringssamtale 2 på Modum 25 
okt. Vurderingen er at innspillene fra gruppearbeidet ikke er tilstrekkelig til å sende ut et 
helhetlig forslag til revidert visjonsdokument, og at det er mer hensiktsmessig å be om en 
systematisk tilbakemelding fra alle bispedømmer og avdelinger i KR før et nytt forslag 
utarbeides. Notater fra gruppearbeidet inneholder relevante og nyttige forslag og innspill, og er 
vedlagt. 
 
Dere bes sette opp en liten prosess internt, gjerne involvere prostene om det anses 
hensiktsmessig. Her er noen generelle rammer: 
 

- Mål og underpunkt skal være overordnede og generelle, men (noen) også spesifikke 
nok til at de kan forandres hvert 4. (nå om 3) år. 

- De 4 strategiske mål suppleres med ett som foreslås hete Den norske kirke er 
demokratisk og funksjonelt organisert, og omhandler kirkevalg, organisering og 
styring av kirken. For å gi en idé om hvordan det kan anvendes, er dette punktet slik 
det fremstår i Kirkerådets årsplan for 2018, vedlagt. 

- Selv om vi inkluderer et punkt 5 skal omfanget være det samme, dvs. at noe må 
omformuleres/utelates eller settes opp på en annen måte. 

- Ta hensyn til det som er uttrykt i første del – under bekjennende, åpen, tjenende og 
misjonerende – anliggende som er dekket der, behøver ikke gjentas. 

- Vi fortsetter med bruk av presensform og hele setninger. 
- Lag et systematisk oppsett med henvisning til nr. og bokstav. (Se vedlegg: 

Visjonsdokument til revisjon med bokstaver og avstand) 
 
 
 



I perioden 2015-2018 vil vi at:

1.  Gudstjenestelivet blomstrer
• Gudstjenesten gir et møte med det hellige, med Gud.

• Gudstjenesten er et åpent, deltakende og inkluderende 
fellesskap.

• Gudstjenesten knytter oss til hele den verdensvide 
kirken.

• Kirken har vigsler som feirer kjærligheten og ber om 
Guds velsignelse over samlivet.

• Kirken lar etterlatte møte omsorg og få oppleve en ver-
dig gravferd der de får legge den døde i Guds hender.

• Kirken ivaretar og fornyer kirkemusikken og gir rom 
for ulike kunst‐ og kulturuttrykk.

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

• 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.

• Konfirmasjonstiden gir næring til tro og liv.

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

• Kirken har trosopplæring for voksne.

• Samisk kirkeliv er livskra&ig og likeverdig, og samisk 
språk og kultur blir ivaretatt i gudstjenestelivet og 
trosopplæringen.

• Kvensk språk og kultur blir ivaretatt i gudstjenestelivet 

og trosopplæringen.

3.  Folkekirken engasjerer seg i samfunnet

• I samarbeid mellom menigheter og diakonale institu-
sjoner fremmer kirken omsorg, verdighet og respekt.

• Kirken fremmer menneskeverd, fred, menneskerettig-
heter og respekt for skaperverket.

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

• Kirken er en relevant aktør i mediesamfunnet.

• Kirken er en tydelig og konstruktiv aktør i det norske 
samfunnet i samarbeid med myndigheter, livssynssam-
funn, kulturliv og ulike organisasjoner.

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

• Kirken legger vekt på religionsdialog.

4.  Flere får lyst til å arbeide i kirken
• Kirken inspirerer til deltakelse og sikrer gode arbeids-

forhold for frivillige og tilsatte.

• Kirken styrker rekruttering til kirkelig tjeneste i sam-
arbeid med barne- og ungdomsorganisasjonene og 
utdanningsinstitusjoner.

Dette visjonsdokumentet ble vedtatt av Kirkemøtet 2014  

(sak  KM 07/14)

DEN NORSKE KIRKE

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.

− en evangelisk-luthersk folkekirke



Bekjennende Åpen Tjenende Misjonerende

Strategiske mål: Resultatmål: Nøkkelindikator: Datagrunnlag:

Oppslutningen om gudstjenestene øker. Gudstjenestedeltakelse
Menighetenes årsstatistikk / 

fagsystemer

Gudstjenestetilbudet holdes oppe. Gudstjenestefrekvens 
Menighetenes årsstatistikk / 

fagsystemer

Flere velger kirkelig vigsel. Antall vigsler Medlemsregisteret

Oppslutningen om kirkelig gravferds 

holdes oppe.
Antall kirkelige gravferder

Medlemsregisteret/ menighetenes 

årsstatistikk

Kirken gir rom for ulike kunst- og 

kulturuttrykk

Antall konserter og kulturarrangementer i 

kirkene

Menighetenes årsstatistikk / 

fagsystemer

Flere menigheter inkluderer samisk språk i 

gudstjenestelivet       

Antall menigheter som inkluderer samisk språk 

i lokal gudstjenesteordning                  

Menighetenes årsstatistikk/ 

fagsystemer

Oppslutningen om dåp øker. Andel døpte av tilhørende Medlemsregisteret

Omfanget i trosopplæringstilbudet øker. Gjennomsnittlig timetilbud i menighetene. Rapporteringssystem - trosopplæring

Oppslutningen om trosopplæringstiltakene 

øker.

Deltakerandel i utvalgte, landsomfattende 

tiltak.
Rapporteringssystem - trosopplæring

Oppslutningen om konfirmasjon holdes 

oppe.
Konfirmerte av døpte 15-åringer. Medlemsregisteret

Flere menigheter utvikler plan for diakoni. Andel menigheter med godkjent plan.
Rapportering fra biskoper/ 

bispedømmeråd.

Kirken blir mer tilgjengelig på Internett. Antall treff på nettsider. Rapportering fra Webportal

Rekrutteringen til vigslede stillinger 

styrkes.
Antall vigslinger

Rapportering fra biskoper/ 

bispedømmeråd.

Flere engasjeres i frivillig tjeneste i kirka. Antall frivillige.
Menighetenes årsstatistikk/ 

fagsystemer

Resultatmålene viser de utvalgte resultatmål på nasjonalt nivå. Disse kan suppleres med andre nasjonale, regionale eller lokale mål.    

4. Flere får lyst til å jobbe i kirka.

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

1. Gudstjenestelivet blomstrer.

3. Folkekirke engasjerer seg i 

samfunnet.

2. Flere søker dåp og trosopplæring.



Mer himmel på jorda    

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. 

 

  I perioden 2019-2021 vil vi at:  

1. Gudstjenestelivet blomstrer  

a Gudstjenesten gir et møte med det hellige, med Gud.  

b Gudstjenesten er et åpent, deltakende og inkluderende fellesskap.  

c Gudstjenesten knytter oss til hele den verdensvide kirken.  

d Kirken har vigsler som feirer kjærligheten og ber om Guds velsignelse 

over samlivet.  

e Kirken lar etterlatte møte omsorg og få oppleve en verdig gravferd der 

de får legge den døde i Guds hender.  

f Kirken ivaretar og fornyer kirkemusikken og gir rom for ulike kunst- og 

kulturuttrykk. 

 

2. Flere søker dåp og trosopplæring  

a Medlemmer i Den norske kirke døper barna sine.  



b 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.  

c Konfirmasjonstiden gir næring til tro og liv.  

d Aldersgruppen 18−30 år erfarer at kirken er relevant, livsnær og 

tilgjengelig.  

e Kirken har trosopplæring for voksne.  

f Samisk kirkeliv er livskraftig og likeverdig, og samisk språk og kultur blir 

ivaretatt i gudstjenestelivet og trosopplæringen. 

g Kvensk språk og kultur blir ivaretatt i gudstjenestelivet og 

trosopplæringen. 

 

3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet  

a I samarbeid mellom menigheter og diakonale institusjoner fremmer 

kirken omsorg, verdighet og respekt.  

b Kirken fremmer menneskeverd, fred, menneskerettigheter og respekt 

for skaperverket.  

c Misjon er del av menighetens identitet og et uttrykk for at Gud har 

gjort oss til sine sendebud.  

d Kirken er en relevant aktør i mediesamfunnet.  

e Kirken er en tydelig og konstruktiv aktør i det norske samfunnet i 

samarbeid med myndigheter, livssynssamfunn, kulturliv og ulike 

organisasjoner.  

f De som er nye i Norge, finner sin plass i menighetene i Den norske kirke 

eller i sine egne trossamfunn.  

g Kirken legger vekt på religionsdialog. 

 



4. Flere får lyst til å arbeide i kirken  

a Kirken inspirerer til deltakelse og sikrer gode arbeidsforhold for 

frivillige og tilsatte.  

b Kirken styrker rekruttering til kirkelig tjeneste i samarbeid med barne- 

og ungdomsorganisasjonene og utdanningsinstitusjoner. 

 

5. Den norske kirke er demokratisk og funksjonelt organisert 

a 

b 



Bekjennende Åpen Tjenende Misjonerende

Strategiske mål: Resultatmål: Nøkkelindikator: Datagrunnlag:

Oppslutningen om gudstjenestene øker. Gudstjenestedeltakelse
Menighetenes årsstatistikk / 

fagsystemer

Gudstjenestetilbudet holdes oppe. Gudstjenestefrekvens 
Menighetenes årsstatistikk / 

fagsystemer

Flere velger kirkelig vigsel. Antall vigsler Medlemsregisteret

Oppslutningen om kirkelig gravferds 

holdes oppe.
Antall kirkelige gravferder

Medlemsregisteret/ menighetenes 

årsstatistikk

Kirken gir rom for ulike kunst- og 

kulturuttrykk

Antall konserter og kulturarrangementer i 

kirkene

Menighetenes årsstatistikk / 

fagsystemer

Gudstjenesten knytter oss til den verdensvide 

kirken
Antall økumeniske gudstjenester

Flere menigheter inkluderer samisk språk i 

gudstjenestelivet       

Antall menigheter som inkluderer samisk språk 

i lokal gudstjenesteordning                  

Menighetenes årsstatistikk/ 

fagsystemer

Oppslutningen om dåp øker. Andel døpte av tilhørende Medlemsregisteret

Omfanget i trosopplæringstilbudet øker. Gjennomsnittlig timetilbud i menighetene. Rapporteringssystem - trosopplæring

Oppslutningen om trosopplæringstiltakene 

øker.

Deltakerandel i utvalgte, landsomfattende 

tiltak.
Rapporteringssystem - trosopplæring

Oppslutningen om konfirmasjon holdes 

oppe.
Konfirmerte av døpte 15-åringer. Medlemsregisteret

Flere menigheter utvikler plan for diakoni. Andel menigheter med godkjent plan.
Rapportering fra biskoper/ 

bispedømmeråd.

Samarbeidet kirke/skole styrkes Antall barnehage- og skolegudstjenester

Arbeid med religionsdialog styrkes Antall arenaer for religionsdialog

Kirken blir mer tilgjengelig på Internett. Antall treff på nettsider. Rapportering fra Webportal

Rekrutteringen til vigslede stillinger 

styrkes.
Antall vigslinger

Rapportering fra biskoper/ 

bispedømmeråd.

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

1. Gudstjenestelivet blomstrer.

3. Folkekirke engasjerer seg i 

samfunnet.

2. Flere søker dåp og trosopplæring.



Trivsel blant kirkelige medarbeidere økes.
Medarbeiderundersøkelser og /eller antall ledige 

stillinger

Tilbud for unge i menighetene styrkes Antall deltakere på tilbud for 13-17 år og 18-30 år

Flere engasjeres i frivillig tjeneste i kirka. Antall frivillige.
Menighetenes årsstatistikk/ 

fagsystemer

Oppslutning om kirkevalg opprettholdes Valgdeltakelse

 Øke kvalitet og anvendelse av eget 

statistikkmateriale  

Differanse i data mellom SSBog medlemsregister 

og/eller Antall henvisninger til kirkelig statistikk i 

media

Effektiv styringsstruktur Reduksjon i administrative kostnader

5. Dnk er demokratisk og funksjonelt 

organisert

4. Flere får lyst til å jobbe i kirka.



 



Fra gruppearbeidene på Modum 25.10.2017 

 

1 Gudstjenestelivet blomstrer : 

Flere deltar i gudstjenestelivet (og møter Gud i fellesskapet) 

eller 

Gudstjenestelivet gir fellesskap, håp og tro 

- Gudstjenesten gir et møte med Gud og fornyer troen. 

- Gudstjenesten gir mennesker hjelp til kristen livstolkning, og er en kilde til livsutfoldelse. 

- Gudstjenester og kirkelige handlinger holdes regelmessig i alle lokalsamfunn over hele landet. 

 

 

2 Flere søker dåp og trosopplæring: 

- 14 åringer velger konfirmasjon og får næring til liv og tro 
- Kirken (menigheten også i samarbeid med organisasjonene) bygger fellesskap for barn og 

unge 
- Nyformulere og tydeliggjøre : kirken har trosopplæring for voksne 
- Et punkt som har fokus på det kvalitative i trosopplæringsarbeidet  

 

 

3 Folkekirken engasjerer seg i samfunnet: 

 
a) fremmer omsorg, verdighet og respekt 
- Indikator knyttes til ny plan for diakoni  

antall samarbeidsavtaler i menigheter og fellesråd 
b) Deles i to med skaperverket for seg 
- Internasjonalt: antall prosjekter støttet av MKR 
- Skaperverk: miljøfyrtårn, klimafotavtrykk                       

(Oppfølging av klimamelding og KM-vedtaket) 
c) Snakker åpent og ærlig om relasjon, og er integrert i menighetens arbeid 
- SMM-avtaler 
- Innsamlede midler ‘til andre enn seg selv’ 
d) Kommunikasjon sine indikatorer 
e) Kirke/skole og utdanningsinstitusjoner nevnt i KM-saken 
- Samarbeidsavtaler/kartleggingsoppdrag 
f) Bør omformuleres: aktive i integreringsarbeidet 
- Aktiviteter og tiltak for integrering 
g) Bytt til ‘fremmer’ religionsdialog 

 
Vi vil ha kulturaktiviteter inn her, bør skilles fra kultur i gudstjenesten 

 



 

 

4 Flere får lyst til å arbeide i kirken: 

Vi foreslår at bollepunkt 1  deles i  2 – omtrent slik: 

1. Kirken  er opptatt av å inspirere til arbeid i kirken både gjennom kirkelige stillinger og 
frivillighet. Kirken utfordrer gjennom forkynnelse, formidling og i møte med mennesker til 
innsats i kirken.  

2. Arbeid og frivillig innsats i kirken  formidles som meningsfullt og kirken sikrer gode 
arbeidsforhold for frivillige og tilsatte. 
 
I tillegg peker gruppa på muligheten av å formulere et  eller flere punkter om 
A: Viktigheten av å satse på second career/ tilbake til kirken 
B: Kompetansespørsmål 
C: Ta  i bruk frivilligheten 

 

 

5 Den norske kirke er demokratisk og funksjonelt organisert: 

Overskriften er altså Demokratisk og funksjonelt organisert 

- Representert i alle lokalsamfunn 
- Effektivisering av støttestrukturer, regionalt og nasjonalt 

 

Lett struktur som bygger opp om demokrati og representasjon i alle lokalsamfunn/landsdekkende 

Delmål: 

Ordninger legger til rette for demokrati, ulike meninger og syn, landsdekkende 

Samvirke embete og råd 

Én arbeidsgiverlinje (bort med felles arbeidsgiveransvar) 

Vedta ny kirkeordning – på overordnet nivå med noen verdier eller målsetning. 

 


