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Kommentarer til Høringsnotat: Strategiplan for Den norske kirke i Borg 2015-20 
 

1. Innledning første avsnitt s. 1: Det nevnes tre punkter som strategiplanen skal bidra til. Sier pkt. 2 noe annet enn 

pkt. 1? Dersom Den norske kirke i Borg konsentrerer seg om fastlagte strategiske mål, så innebærer vel det at 

Den norske kirke i Borg går i samme retning! Man mener antageligvis ikke at ”man går i samme retning” = 

ensretting  av menighetenes arbeid. Vi snakker jo andre steder om et åpent og inkluderende fellesskap, noe som 

neppe kan forenes med ensretting! 

Det samme gjelder pkt. 3: ”at Den norske kirke opptrer konsistent over tid”. Dette punktet bør også sløyfes fordi 

det både kan misforstås i retning av ensretting og fordi det er dekket av pkt. 1 om at man konsentrerer seg om 

fastlagte strategiske mål. 

2. Innledning andre avsnitt s. 1: Hva menes med at utviklingen av en ”robust” organisasjon for Den norske kirke er 

en utfordring fremover? Denne utfordringen synes svært ”intern”. Dersom man mener at ”robust” betyr flere 

ansatte i de kirkelige organer sentralt og regionalt, tror jeg mange er svært uenige i dette! En ting som ikke er 

nevnt, men som synes å være en viktig utadrettet utfordring for Den norske kirke er: Å opptre samlet og med 

tyngde i det offentlige rom med hva som er vår hovedsak som kirke i dag! 

3. Spørsmålene på s. 2: 

a. Til spørsmål 1: De utfordringene som nevnes på s. 5 er både tydelige og korrekte. Når det gjelder 

punktet om ”gudstjenestedeltakelse og fellesskap” savnes en evaluering av hva gudstjenestereformen 

har betydd for deltakelsen i gudstjenestefellesskapet! Det er brukt svært mye krefter og ressurser på 

denne reformen, også lokalt, men jeg stiller et spørsmål ved hva dette egentlig har betydd for 

fremmøtet og deltakelsen. Har det bidratt til ytterligere fremmedgjøring eller har vi maktet å inkludere 

flere nye gudstjenestedeltakere utenfra? 

b. Til spørsmål 2 om De tre strategiske mål:  

i. Det skal ikke være komma etter ”Flere deltar i…” 

ii. Formuleringen bør endres til: ”Flere søker dåp og deltar i trosopplæring” 

iii. Det tredje strategiske målet er altfor vagt formulert. Hvordan skal man kunne måle hva flere 

opplever? Isteden foreslår vi: ” Folkekirken engasjerer seg tydeligere i samfunnsdebatten.” 

iv. Forslagene til gjennomføring synes gode og gjennomførbare. Men det er viktig at de 

fagressursene som i dag finnes på bispedømmekontoret i sterkere grad kan brukes ute i 

menighetene der tiltakene skal gjennomføres! 
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