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1. Er utfordringene for Den norske kirke i Borg tydelige og korrekte slik høringsinstansene ser 
det?  
 

Nittedal menighetsråd opplever at utfordringene for Den norske kirke i Borg er tydelig og godt 

beskrevet. Rådet stiller likevel spørsmålstegn med punktet «Frivillighet». Er utfordringen for 

kirken å legge til rette for ulike typer frivilligoppgaver, sørge for oppfølging av frivillige og sikre 

kvaliteten i det som gjøres i kirken? Nittedal menighetsråd ser det mer som en utfordring å få 

medlemmer til å engasjere og forplikte seg som frivillige. Hva kan rådet gjøre for å styrke 

engasjementet? Hvordan får man flere med som frivillige?  

2. Er de tre strategiske målene gode nok? 
 

Nittedal menighetsråd synes målene er gode men stiller spørsmål ved innholdet i det tredje 

målet. Er det ønskelig at kirken skal være politisk engasjert? Ha en mening om det som skjer i 

samfunnet? Rådet mener at det er ønskelig at kirken er synlig og tilstede i samfunnet.  

 

3. Er de tre strategiene tydelige nok og gir de riktige svar på utfordringene? 
 

Nittedal menighetsråd synes de tre strategiene er tydelige og gir svar på utfordringene. Men om 

de gir det rette svar på den enkelte menighets utfordring må vurderes av det enkelte råd.  

 

4. Er forslagene til gjennomføring akseptable og gode? 
 

Forslagene til gjennomføring har tatt som utgangspunkt i at Nittedal menighetsråd følger MF sin 

teori om menighetsutvikling. Dette synes rådet er snevert da det finnes mange ulike redskap som 

kan benyttes – eksempelvis Naturlig Kirkevekst. Rådet etterlyser også en kobling til 

visitasberetningene som blir utarbeidet, da disse blant annet inneholder mange av punktene 

som er ønskelig å ha med i slike prosesser. 

Det legges opp til felles arenaer der blant annet Borg lederforum er etablert. Nittedal 

menighetsråd stiller spørsmålet om dette ikke burde være en arena der rådsmedlemmer og 

ansatte møtes? Videre mener rådet at Borg lederforum kunne vært på prostinivå og lagt til 

biskopens årlige besøk i prostiene.  

I Nittedal er ikke tiden inne for et prosjekt om menighetsutvikling, da utarbeiding av 

trosopplæringsplanen og bygging av ny kirke har hovedfokus. 

En generell tilbakemelding til Borg bispedømme er spørsmålet: Hva ønsker bispedømmet at 

lokalmenighetene og deres frivillige og ansatte skal gjøre mindre av?  Det burde vært et punkt om 

dette i strategiplanen. 

 


