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Torsnes menighetsråd har på rådsmøtet den 30.10.14 sak 44/14 gjort følgende 
bemerkninger til strategiplanen: 
 
1. Er utfordringene for Den norske Kirke i Borg tydelige og korrekte slik 
høringsinstansen ser det? 
 
Torsnes menighetsråd anser utfordringene som er beskrevet som både tydelige nok 
og korrekte. Torsnes menighetsråd deler høringsnotatets beskrivelse av kirken i 
Borg sine utfordringer og muligheter på en adekvat måte. 
 
2. Er de tre strategiske målene gode nok? 
 
Torsnes menighetsråd opplever at de to første strategiske målene i og for seg er 
godt nok formulert.  Likevel er Torsnes menighetsråd usikker på om bruken av ordet 
«opplever» er egnet i denne sammenhengen, da det er vanskelig målbart hva folk 
opplever. Her ønsker rådet seg at målene var noe mer presist formulert. 
 
Torsnes menighetsråd er litt usikker på hvordan man skal forstå den tredje 
målformuleringen (se svar under pkt.3) Her bør det presiseres bedre hva målet er. 
 
3. Er de tre strategiene tydelige nok og gir de riktige svar på utfordringene?  
 
Som nevnt under punkt 2. mener Torsnes menighetsråd at man bør gjøre det tredje 
målet tydeligere. Vi er usikre på hva det dreier seg om. Siktes det til at den lokale 
kirke skal være tydeligere engasjert i det som skjer i lokalmiljøet, eller mener man at 
folkekirken skal vise engasjement og/eller sette dagsorden i samfunnet som helhet i 
større grad? Eller tenker man at flere skal oppleve folkekirken som relevant i 
hverdagen?  
 
Torsnes menighetsråd mener at selv om Torsnes menighet er engasjert i og ikke 
minst bidrar til engasjement i lokalsamfunnet er det alltid behov for økt utadvendt 
engasjement slik at flere kan oppleve den lokale folkekirken relevant i sin hverdag 
og i sine liv. Et slikt mål støtter vi. 
 
4. Er forslagene til gjennomføring akseptable og gode?  
 
Torsnes menighet opplever at forslagene til gjennomføring både er akseptable og 
gode. Vi stiller oss positive til at det opprettes et Borg lederforum og at de gode 
erfaringene med samhandling i og mellom nivåene videreføres. Torsnes 
menighetsråd støtter forslaget om at Borg BDR legger til rette for et konsept for 
menighetsutvikling i Borg som tilbys menighetene fra 2016. Siden Torsnes menighet 
er en liten menighet er vi opptatt av at den økonomiske delen menigheten må bære 
selv, må stå i proposisjon til menighetens økonomiske evne. En utarbeidelse av en 
matrise i planarbeidet ser vi på som et nyttig verktøy, men kjenner på en viss 
vegring og motstand. Her skal menighetsrådet nok engang lage en plan for arbeidet 
slik vi har gjort det flere ganger gjennom trosopplæringsplan, diakoniplan, 
kirkemusikkplan og gudstjenesteplan. Vi konstaterer at det eksisterer en viss 
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«planpositivisme» i kirken som ikke alltid gir de store konsekvensene. Torsnes 
menighetsråd ser derfor behovet for en strategi slik at denne planen ikke blir et 
«skrivebordsdokument», men et verktøy som gir retning og giv i menighetsarbeidet. 
En slik strategi bør komme tydelig fram i denne planen. 
 
Torsnes 30.10.14 
Torsnes menighetsråd 


