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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 kirke.

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 skal vi arbeide for at: 

1. Gudstjenestelivet blomstrer. 

2. Flere søker dåp og trosopplæring. 

3. Kunst- og kulturuttrykk er en del av kirkelivet.

4. Kirken engasjerer seg i samfunnet.

5. Flere finner sin plass i kirkelig arbeid. 

6. Kirken skaper trygge rom.

7. Kirken har en demokratisk og velfungerende organisasjon.

- en evangelisk-luthersk folkekirke

Vedtatt av Kirkemøtet, april 2018

Gudstjenestelivet blomstrer:
• Gudstjenesten gir et møte med det hellige, med Gud.
• Gudstjenesten er et åpent, deltakende og inkluderende felles- 

skap.
• Gudstjenesten knytter oss til den verdensvide kirke.
• Kirken har vigsler der vi feirer kjærligheten, og ber om Guds 

velginelse over ekteskapet.
• Kirken lar etterlatte møte omsorg og få oppleve en verdig 

gravferd.
• Kirken ivaretar og fornyer kirkemusikken. 

Flere søker dåp og trosopplæring:
• Medlemmer i Den norske kirke bærer barna sine til dåpen.
• Alle døpte og tilhørende i alderen 0−18 år blir invitert til tros- 

opplæring som gjør at de kjenner seg hjemme i kirken, og som 
gir kunnskap om kristen tro.

• Flere barn og unge deltar i barne- og ungdomsarbeid i  
menigheten og i de frivillige organisasjonene som er knyttet til 
kirken.

• Konfirmasjonstiden gir fellesskap og næring til tro og liv.
• Kirken legger til rette for mennesker med funksjonsnedsettelse.
• Aldersgruppen 18−30 år erfarer at kirken er relevant, livsnær og 

tilgjengelig.
• Kirken har trosopplæring for voksne.
• Kirken deler evangeliet gjennom ord, nærvær og handling,  

lokalt og globalt.
• Samisk kirkeliv er livskraftig og likeverdig og i stadig fornyelse 

og utvikling. Samisk språk og kultur blir ivaretatt i gudstjenes-
telivet og trosopplæringen. 

• Kvensk språk og kultur blir ivaretatt i gudstjenestelivet og tros- 
opplæringen. 

• Tegnspråket og døves kultur blir ivaretatt i gudstjenestelivet og 
trosopplæringen. 

Kunst- og kulturuttrykk er en del av 
kirkelivet:
• Kirken skaper rom for ulike uttrykk gjennom kunst og kultur, 

særlig for unge.
• Kirken arbeider målrettet med rekruttering innen kirkemusikk. 
• Kirken er en relevant samarbeidspartner for kulturlivet ellers.
• Kirken som kulturarena er en bærebjelke i folkekirkens plass i 

samfunnet. 
• Kirken er en aktiv forvalter av salmeskatten. 

Kirken engasjerer seg i samfunnet:
• Kirken fremmer menneskeverd, fred, menneskerettigheter og 

vern om skaperverket.
• I samarbeid mellom menigheter og diakonale institusjoner  

fremmer kirken omsorg, rettferdighet og respekt.
• Kirken stimulerer mennesker til aktivt samfunnsengasjement.
• Kirken samarbeider med myndigheter, livssynssamfunn og 

ulike organisasjoner i sitt samfunnsoppdrag.
• Kirken er aktiv og synlig i media.
• Kirken styrker samarbeidet med skoler og barnehager.
• Kirken oppsøker og tilbyr fellesskap til de som er nye i  

Norge.
• Kirken fremmer religionsdialog lokalt, regionalt og nasjonalt. 

 

Flere finner sin plass i kirkelig arbeid:
• Kirken inspirerer til deltakelse i frivillig tjeneste.
• Kirken sikrer gode arbeidsforhold for sine frivillige og  

tilsatte.
• Kirken styrker rekruttering til kirkelig utdanning.
• Kirken medvirker til at flere søker kirkelige stillinger. 

 

Kirken skaper trygge rom:
• Alle mennesker har ukrenkeleg verdi.
• Kirken deltar i arbeid mot undertrykkelse og alle former for 

vold og overgrep.
• Kirken fremmer språk for, og samtale om, grenser, makt og  

seksualitet.
• Kirken deltar i #metoo-bevegelsen, #torsdagerisvart og  

tilsvarende. 

Kirken har en dem0kratisk og  
velfungerende organisasjon:
• Kirken har demokratiske ordninger som sikrer at den blir styrt  

i samsvar med sitt grunnlag og ønskene til kirkemedlemmene.
• Kirken styrker ungdomsdemokratiet, særlig lokalt og  

regionalt. 
• Kirken utarbeider en kirkeordning som ivaretar både  

lokal tilknytning og helhetlig styring.
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