
Bli med på en ekstra innsats  

for menighetens eget misjonsprosjekt!  

Fra Kristi himmelfartsdag til St.Hansaften 

26.mai – 24.juni 2022 

SMM – Samarbeid menighet og misjon er et samarbeidsorgan mellom Den 
norske kirke og sju misjonsorganisasjoner.  

80 % av alle menigheter i kirken har misjonsavtale(r) om prosjekt knyttet til 
en eller flere av organisasjonene. Dette er en konkret måte å synliggjøre at 
vi er en misjonerende kirke, lokalt og globalt.  

Vær med og gjør en ekstra innsats for menighetsavtalene!  

SLIK GÅR VI FREM 
〇 Ta en beslutning om å være med. 

〇 Bestem hvem som skal lede aksjonen lokalt. 

〇 Meld menigheten på aksjonen på nettsiden: 

      www.kirken.no/sammen. 

〇 Bestem hvordan dere vil gjennomføre aksjonen 

〇 Formidle i stab, menighetsråd og offentlig hva aksjonen er  

      og går ut på lokalt. 

〇 Gjennomfør tiltakene. 

〇 Lever en enkel digital rapport så vi ser hvor langt aksjonen når 

 nasjonalt. 

〇 Overfør midler til valgt organisasjon. 



Til menighetsrådet og staben i menighetene 

«Sammen som kirke i hele verden» ble en vellykket aksjon i 2020 og 2021. 
Aksjonen fikk god tilslutning av menigheter, og resultatet ble over 2 millio-
ner til menighetens egne misjonsprosjekter. Fortsatt preger korona-
pandemien mange av kirkene verden over.  

Ved aksjonen ønsker vi å bidra til å:  

• Styrke menighetens identitet som del av den verdensvide kirke. 

• Styrke menighetens eierskap til sitt eget valgte misjonsprosjekt og 
misjonsavtale. 

• Gjennomføre en informasjons- og innsamlingsaksjon til prosjektet i 
menigheten. 

• Styrke menighetenes forhold til søsterkirker og internasjonale part-
nere gjennom samarbeidet med SMM-organisasjonene.  

 
Menigheten blir med på aksjonen ved å registrere seg på:  
www.kirken.no/sammen  

Hva blir vi med på? 

Menighetene som bli med utfordres til å:  

• Ha minst en digital innsamlingsaksjon, f.eks.  gjennom Facebook, 
Spleis, Bidra, bruk av VIPPS, SMS eller digital utlodning. 

• Ekstra kirkeoffer og markering i gudstjenestene i perioden. 
 

Ellers ønsker vi at det lokale engasjementet skal blomstre.  
 
På aksjonens egen nettside og Facebookside finner du ideer og forslag til 
hvordan dere kan gjøre dette lokalt.  

Noen spørsmål?  

Se: www.kirken.no/sammen  
Kontakt: Kristian Due, od539@kirken.no, 48029124  
(rådgiver, Nord-Hålogaland bispedømmeråd) 

〇 Facebookaksjon  

〇 Konfirmantaksjon  

〇 Vippskampanje  

〇 Løp med sponsing  

〇 Digital basar  

〇 Misjonstivoli  

〇 Ekstra misjonsoffer  

〇 Pilegrimstur med deltakeravgift  

Tips til aktiviteter  

Det er bare fantasien som setter grenser! 

Vi lever i en urolig verden. Krigen i Ukraina 

er alvorlig. I skyggen av den er det også 

mange som blir glemt.  Vi kan være med å 

vise at vi bryr oss og legger til rette for at 

våre søsterkirker kan utgjøre en forskjell i 

sine lokalsamfunn verden over. Derfor  

inviterer vi også i år menighetene til en  

ekstra innsats for å styrke våre søsterkirker 

via menighetens misjonsprosjekt. 

På denne måten kan vi også oppleve enda 

tydeligere at vi er en del av den verdensvide 

kirke. Gjennom vårt misjonsengasjement 

understreker vi at Kirken er én, fordi Kristus 

er én.  

Takk til alle som var med på aksjonen i 2021  

og velkommen til nye menigheter.» 

 

Hilsen Olav Øygard , biskop i Nord-Hålogaland  


