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Eidsberg kirkelige fellesråd ga i sitt møte den 26.11.2014 følgende svar på: 

Sak 28/14 Høring strategiplan Den norske kirke i Borg 2015-2020.  

Bispedømmerådet vedtok i 2013 å utvikle en strategiplan for Den 

norske kirke i Borg 2015-2020. Bispedømmerådet ser det som 

viktig å ha en strategiplan som skal videreutvikle og fornye Den 

norske kirke i Borg som en misjonerende, tjenende og åpen 

folkekirke. Det har vært lagt opp til en bred høringsprosess, og i 

Eidsberg har vi hatt et eget møte om strategiplanen og et møte i 

prostiet i forbindelse med biskopens besøk.  

Det er utarbeidet 4 spm til høringsinstansene. AU fremmet forslag 

på at kirkevergen kommer med forslag til svar på spm.  

 

Spørsmål 1: Er utfordringene for Den norske Kirke i Borg tydelige 

og korrekte slik høringsinstansene ser det? 

De er tydelige og vi kjenner de igjen slik de er beskrevet. Følgende 

5 utfordringer og muligheter; dåp, gudstjenestedeltakelse -  

fellesskap, frivillighet, kommunikasjon og diakoni. Alle disse 

utfordringene kjenner vi og er aktuelle i vårt fellesrådsområde. Vi 

har fokus på å øke dåpstallene, vi ønsker flere på gudstjenestene, 

vi er avhengig av de frivillige for å få gjennomført f.eks tiltak i 

trosopplæringsplanen, vi må bli bedre på kommunikasjon og flere 

og flere trenger omsorg og bli sett.  

En planperiode over så vidt lang tid som her er aktuell, 2015-2020, 

kan vise seg å komme til å inneholde også andre betydelige 

utfordringer det her ikke er tatt høyde for. Det gjelder da å ha en 

tilstrekkelig fleksibel organisasjon slik at de nødvendige justeringer 

kan foretas.  

 

Spørsmål 2: Er de tre strategiske målene gode nok? 



De tre strategiske målene synes relevante. Muligens kunne de vært 

mer offensive enn «flere» - det kan i noen sammenhenger være 

tjenlig å tallfeste f.eks en prosentvis økning.  

 

Spørsmål 3: Er de tre strategiene tydelige nok og gir de riktige 

svar på utfordringene? 

De tre strategiene er tydelige, men om de gir riktig svar på 

utfordringene, er for tidlig å vurdere.  

 

Spørsmål 4: Er forslagene til gjennomføring akseptable og gode? 

Dette vil avhenge av om det enkelte menighetsråd tar i bruk de 

strategiske matrisene som verktøy.    
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