
 

 
 

«Sammen som kirke i hele verden» 

Menighetenes misjonssolidaritet under korona-pandemien 
  
 

Tidsrom:  Pinse 2020 - St.Hans 2020 

Fokus i aksjonen er lokalmenighetenes engasjement. Vi ønsker å bidra til informasjon og forståelse av 

den globale kirkes situasjon. Vi ønsker å være med å utruste søsterkirker og lokale partnere til å 

utgjøre en forskjell i en vanskelig tid.   

“Sammen som kirke i hele verden” er en innsamlingsaksjon til hardt rammede søsterkirker i 

koronatiden. Midlene til de lokale kirker kanaliseres gjennom SMM (Samarbeid menighet og misjon) 

organisasjonene, se www.kirken.no/smm 

Bakgrunnen for aksjonen:   

Den norske kirke er en privilegert kirke med en trygg økonomi. De fleste kirker verden over må leve 

under helt andre rammevilkår enn hva vi gjør. Derfor ønsker vi å ta et initiativ for å sette den 

internasjonale kirkes utfordringer i fokus i en svært krevende tid.  

Kirker og partnere som SMM-organisasjonene samarbeider med har store diakonale oppgaver i møte 

med koronakrisen. Samtidig med dette mangler organisasjonene inntekter til å opprettholde sine 

ordinære forpliktelser.   

I denne situasjonen utfordres våre menigheter til misjonssolidaritet!  

Aksjonen er initiert fra Agder og Telemark bispedømme, og vi håper at alle bispedømmer kobler seg 

på og utfordrer sine menigheter. 

Hovedmål:   

Vi ønsker å bevisstgjøre menighetene på vår globale tilhørighet og forpliktelse. Dette skjer gjennom 

menighetenes solidaritet med søsterkirker og partnere som rammes hardt av korona-pandemien og 

som vi har et særlig ansvar for gjennom eksisterende samarbeid med misjonsorganisasjonene.  

Korona-pandemien tydeliggjør hvordan vår verden henger sammen. Den norske kirke er del av en 

verdensvid kirke.  Samtidig har den kanskje verdens beste apparat til å møte denne situasjonen.  

Derfor ønsker aksjonen å vise det globale ansvar vår kirke har gjennom sine menigheter!  

En slik aksjon er tett knyttet til Kirkens oppdrag og budskap. Her er det en dyp sammenheng mellom 

pinsefeiringen og kirken som et verdensvidt fellesskap. Kirken er bærer av håpet om nytt liv!  

http://www.kirken.no/smm


Målgruppe:   

Menigheter og medlemmer i Den norske kirke. 

Samarbeidsorganisasjoner:  

Den norske kirke har et langvarig og forpliktende samarbeid innenfor Samarbeid menighet og misjon 

(SMM) med 7 organisasjoner som driver et utstrakt internasjonalt arbeid: 

NMS, Misjonsalliansen, Normisjon, HimalPartner, Stefanusalliansen, Israelsmisjonen, Areopagos. 

80 % av menighetene i Den norske kirke har inngått en avtale med en eller flere av disse 

organisasjonene.   

Metodikk:   

Aksjonen ønsker å mobilisere menighetene til innsamling gjennom informasjon og inspirasjon. 

Bispedømmets oppgave er å mobilisere og veilede for å skape best mulig engasjement lokalt.   

Ideer og tiltak i lokalmenighetene: 

Vi håper at lokalmenighetene vil utnytte sitt potensiale og bruke sin egen kreativitet til beste for 

kirkene verden over. Aksjonen legger til rette for følgende:  

 Det er laget en veileder for hvordan menighetene kan samle inn penger til aksjonen. 

 Hovedverktøyene for aksjonen er bruk av VIPPS og Facebook-innsamling.  

 Informasjon om kirkenes situasjon i koronatiden gjøres tilgjengelig. 

 Midlene går direkte til menighetens samarbeidsorganisasjon 

 Menighetene rapporterer sitt resultat fortløpende til arbeidsgruppa via nettsiden. 

Initiativ og ideer deles menighetene mellom. Vårt ønsker er at engasjementet skal blomstre! 

Se denne ressurssiden. 
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