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Helhetlig menighetsplan
- i fire faser



Helhetlig menighetsplan i fire faser

1. Hvordan jobbe med plan: Planarbeidet tilpasses menigheten

2. Hvem vi er og vårt lokalmiljø: kartlegge og beskrive nåsituasjonen for 
lokalsamfunnet og menighet, de ressurser man rår over og utfordringer man 
ser. 

3. Hva vi ønsker å satse på: drøfte langsiktig mål og satsinger for menigheten.

4. Aktiviteter og tiltak: utforme konkrete aktiviteter som bygger opp under 
satsingene. Avgjøre hvilke av eksisterende tilbud og aktiviteter som 
videreføres. 
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Fase 1: Hvordan jobbe med plan

• Planarbeidet tilpasses menigheten

• Utpeke arbeidsgruppe med prosjektleder

• Framdriftsplan og møtepunkter

• Samarbeid med nabosokn, koordinere med fellesråd

• Ekstern veiledning
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Fase 2: Hvem vi er og vårt lokalmiljø 

• Få et felles bilde av menigheten og lokalsamfunnet. 

• Bruke data om menigheten og lokalsamfunnet som er tilgjengelig i verktøyet.

• Lage en oversikt over de aktivitetene menigheten gjennomfører i dag. 

• Ha dialog med samarbeidspartnere i lokalsamfunnet.

• Innspill fra ulike grupper om hvordan de opplever menigheten og 
lokalsamfunnet
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Digitalt 
planverktøy
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• Alle menigheter som 

ønsker det kan få 

tilgang

• Alle i menighetsråd og 

stab kan få tilgang

• Status på planarbeid

• Skjer i kirken

• Tall og kart

• Brukerveiledning for 

prosessen



Kart over 
soknet
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• Tilgjengelig når man 

logger inn

• Viser soknegrenser, 

viktige bygninger 

infrastruktur og 

landemerker
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Tall for 
menighet og 
lokalsamfunn
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• Tilgjengelig når man 

logger inn

• Viser medlemstall, dåp, 

konfirmasjon og 

gudstjenestebesøk

• Demografiske data for 

soknet (fra SSB)

• Trosopplæringstall 



Eksempel på grafer for soknet
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Tall fra SSB som viser 

antall innbyggere i soknet i 

hver aldersgruppe fordelt 

på menn og kvinner



Eksempel på grafer for soknet

08.02.2022 10



Eksempel på grafer for soknet
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Mørkeblå linje viser antall 15-åringer i soknet. 

Lyseblå linje viser antall konfirmanter. 

Oransje linje viser prosentandel av 15-åringene som ble konfirmert.



Eksempel på grafer for soknet
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Prognose for medlemstall i fremtiden



Eksempel på grafer for soknet
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Eksempel på grafer for soknet
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Eksempler på arbeidsmetoder

• Rundbordsamtale og kafédialog

• Min menighetshistorie

• Første møte med menigheten, andre erfaringer og opplevelser

• Menighetskart

• tegne kart med kirkebygg og andre bygg, veier og geografi.

• Menighetens tidslinje

• Spørreundersøkelse eller intervju av et utvalg medlemmer

• Den norske kirkes visjon som speil

• Reflektere over visjonen for Den norske kirke og det som er realiteten i egen menighet

• Evalueringssverktøy

• SMART-plan
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Beskriv menighet og lokalsamfunn i verktøyet
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Om menighet og lokalsamfunn

• Faktiske opplysninger om befolkning 

og hva som kjennetegner 

lokalsamfunnet. 

• Aktuelle institusjoner og viktige 

samlingssteder i lokalsamfunnet

• Typiske særtrekk ved lokalsamfunnet 

og menigheten

• Hva er folk opptatt av? 

Ressurser

Utfordringer



Fase 3: Hva vi vil

• Menighetsrådet vedtar noen satsinger for perioden (f.eks fire år).

• Satsingene bør ta utgangspunkt i de utfordringene man har funnet 
tidligere i arbeidet (fase 2).

• Viktig å involvere ansatte, frivillige og representanter for 
samarbeidspartnere og lokalsamfunn – bred forankring. 

• Satsingene man kommer fram til bør ses i lys av Den norske kirkes 
visjon og strategi.
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Legg til satsing i verktøyet
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Legg til satsing i verktøyet
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Fase 4: Aktiviteter og tiltak

• En aktivitetsplan for hvert år (ta kopi)

• Nye og gamle aktiviteter

• Gjør utvalg og prioriteringer: hva fortsetter, hva tar en pause?

• Hvilke nye aktiviteter skal startes opp?

• Hva kan tilpasses satsingen i menigheten for de kommende årene?

• Ikke datofestede tiltak
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Fase 4: Aktiviteter og tiltak

• Trosopplæringstiltak vises i planen

• Redigeres i trosopplæringsverktøy, men vises i helhetlig menighetsplan

• Merke med en eller flere kategorier eller fagområder

• Kan sortere og filtrere aktivitetene og skrive ut ønsket utvalg 

• Knytte til satsinger, 

• men ikke alle aktiviteter må ha en satsing

• Knytte aktiviteter til andre menigheter
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Fase 4: Aktiviteter og tiltak
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• Navn på aktiviteten

• Beskrivelse

• Kategori

• Målgruppe (valgfri)

• Samarbeidende menighet (valgfri)

• Vedlegg (valgfri)

• Knytte til satsing (valgfri)

• Oppstartsmåned (hvis nytt)



Fase 4: Aktiviteter og tiltak
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Full oversikt over aktivitetene i 

menigheten

Ta utskifter av hele eller deler 

av aktivitetsoversikten

Sortere og filtrere på
• kategori (fagområde)

• Alder

• Oppstartsmåned

• Tittel

• Menighet (hvis flere)



Hva som registreres i planen 
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Beskrivelse av lokalsamfunn og menighet

Menighetens ressurser

Utfordringer

Satsinger

Aktiviteter – oppdatert plan hvert år

Gjelder for en planperiode, for 

eksempel fire år

Gjelder for et år av gangen, 

men kan kopieres fra år til år


