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Helhetlig menighetsplan
- Et fantastisk tilbud!



Brukerinvolvering gjennom:

• Høring i 2020

• Dybdeintervjuer våren 2021

• Brukertester av konsepter og 

skjermbilder høsten 2021

• Utprøving i de første 

pilotmenigheter våren 2022

• Utrulling til flere menigheter utover 

i 2022

• Full lansering
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NB: Arbeid underveis

• KM «Helhetlig menighetsplan skal 

være dynamisk og endres i møte 

med nye behov. Kirkemøtet ber om 

at utvikling av digital støtte for planen 

skjer i samråd med ressurspersoner 

og gjennom uttesting i menigheter.»



Fordeler for menigheten:
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Data fra årsrapport, medlemsregister og SSB 
blir enkelt tilgjengelig.

Hjelp til å løfte blikket og diskutere hva 
menighetens skal være og hva dere vil 
satse på

Samlet oversikt over aktiviteter. 



§ 12 i kirkeordningen

• «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som 

kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at 

Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, 

døpte gis trosopplæring, barn og unge samlet om gode formål og 

legemlig og åndelig nød avhjulpet.»

• «Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, 

kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.»
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Menighetens planer
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Diakoni (769)

Trosopplæring Alle

Kirkemusikk (281)



Dagens sektorplaner i én plan 
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trosopplæring

Kirkemusikk

diakoni
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trosopplæring

Kirkemusikk

diakoni
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En fantastisk mulighet for å:

SE Soknet og lokalsamfunnet  
- hvem er vi?

VURDERE Hva vil vi?

HANDLE Planlegge og gjennomføre 
menighetens aktiviteter



«Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» (Mark 10,51)
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Involvering

- ansatte
- frivillige
- bredden av medlemmer
- frivillige organisasjoner
- andre aktører i lokalsamfunnet
- kommunen

- En anledning til å skape eierskap hos flere
- Prosessen kan gi vel så mye som resultatet

08.02.2022 10



«Helhetlig menighetsplan legger grunnlaget for 

strategisk utvikling av menighetsarbeidet i 

Den norske kirke. Kirkemøtet oppfordrer 

menighetsråd å ta metodikken i bruk.»
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Prosessen menighetsrådene får støtte til å gjennomføre
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Hvordan 

jobbe 

med 

plan

Hvem vi er Hva vi vil
Tiltak og 

aktiviteter
Oppfølging

Overlevering 

til neste 

menighetsråd



En ny måte å jobbe på for mange menigheter

Digital veiledning 
(tekst)

Kurs og 
informasjon

Veiledere på 
bispedømmeko

ntor
Planverktøy

Forslag til 
aktiviteter 

(ressursbank
en)

Data om 
menigheten
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Sum av tiltak som skal bistå menighetene 

i å jobbe helhetlig:



• «Kirkemøtet forutsetter at 

Kirkerådet og bispedømmerådene 

følge opp helhetlig menighetsplan 

med kursing og veiledning i bruk 

av denne»

• Vil du ha hjelp? Kontakt 

bispedømmekontoret!

• Bispedømmekontorene velger 

hvem andre de vil bruke som 

veiledere:

• Proster og kirkeverger

• Aktører som har erfaring med å 

bistå menighetene i strategiske 
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Veilednings-
ordning



• Nettside med tips til prosessen

• Hjelp til hvordan bruke verktøyet

• Eksempler på tiltak innenfor de 

ulike områdene
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Digital 
veiledning



• Webinarer

• Bispedømmenes kurs- og 

inspirasjonssamlinger

• Kurs for nye menighetsråd
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Kurs og 
informasjon


