
  

 
 

 

  
 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 
  
 

 

 
 

 

Menighetens eget misjonsprosjekt i sentrum! 
Seks uker med fokus på internasjonalt 

engasjement i vår menighet! 
 

 

Fra Kristi himmelfart – St.Hans 
Fra 13.mai – 24.juni 

 

EN INVITASJON OG UTFORDRING  
TIL MENIGHETENE  

Dette er Den norske kirkes egne 
misjonsorganisasjoner (SMM). 
 
80% av alle menigheter i kirken 
har en samarbeidsavtale om et 
misjonsprosjekt knyttet til en eller 
flere av disse organisasjonene.  
 
Ansvaret for å bringe evangeliet 
videre ligger imidlertid i 
menigheten selv. Den norske 
kirke skal være en misjonerende 
kirke lokalt og globalt. 
 

La kreativiteten blomstre... 
 

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/nhsammen 

〇 Bestem aksjonsformer 

〇 Formidle i stab, menighetsråd og offentlig hva aksjonen er  

      og går ut på lokalt. 

〇 Gjennomføre tiltakene 

〇 Enkel digital rapport så vi ser hvor langt aksjonen når nasjonalt 

〇 Overfør midler til valgt organisasjon 

Ressurser:  

Facebook siden: SAMMEN SOM KIRKE I HELE VERDEN 
Nettside: www.kirken.no/nhsammen 
 



 
 
 
 

Til menighetsrådet og staben i menighetene! 
 
«Sammen som kirke i hele verden» ble en vellykket aksjon i 2020. 
Aksjon fikk god tilslutning av menigheter og resultatet ble over 2 millioner 
til menighetens egne misjonsprosjekter. Fortsatt er det store behov i 
forhold til koronasituasjonen, men vi ønsker å rette årets aksjon enda 
mer i retning av de prosjektene menighetene har valgt i samarbeid med  
SMM-organisasjonene.  
 
En hjelp til å styrke menighetens misjonsprosjekt 
 
Ved aksjonen ønsker vi å: 

〇   Styrke menighetens identitet som del av den internasjonale kirke. 

〇  Styrke menighetens eierskap til sitt eget valgte misjonsprosjekt. 

〇  Gjennomføre en informasjons- og innsamlingsaksjon til eget prosjekt. 

〇  Styrke menighetenes forhold til søsterkirker og internasjonale 

partnere gjennom samarbeidet med SMM-organisasjonene. 

〇  Være en del av aksjonen «Sammen som kirke i hele verden». 

 
Hva blir vi med på? 
«Sammen som kirke i hele verden»-aksjonen som er satt i gang i  
Den norske kirke for å styrke menighetenes internasjonale 
misjonsengasjement og bevisstgjøre menigheten på sitt oppdrag. 
 
Menigheten blir med på aksjonen ved å registrere seg på: 
www.kirken.no/nhsammen 
 

〇  Menighetene som blir med forplikter seg til å ha minst en digital 

aksjon til menighetens misjonsprosjekt via en av SMM-
organisasjonene. 

〇  Ellers ønsker vi at det lokale engasjementet skal blomstre.  

 
På aksjonens egen nettside og facebook-side finner du ideer og forslag 
til hvordan dere kan gjøre dette lokalt. Det er viktig at det er et sunt 
forhold mellom menighetens ressurser og de tiltakene som settes i gang.  
 Først å fremst dreier en slik aksjon seg om å bekrefte 
menighetens internasjonale misjonsidentitet og legge til rette for at vi 
som enkeltmennesker, familier, grupper og menigheter kan bli mere 
bevisst vårt oppdrag.   
 Vi ber om at stabene og menighetsrådene drøfter deltagelse og 
fatter en beslutning om å være med. Hvordan man kommer frem til en 
beslutning om å være med vil variere fra menighet til menighet.  

Den norske kirke er en: 
bekjennende, åpen 

tjenende og misjonerende kirke! 

 

 
Hilsen fra SMM Nord-Hålogaland 

 

Nord-Hålogaland bispedømme og SMM Nord-Hålogaland var i 2020 med å ta 

initiativet til aksjonen «Sammen som kirke i hele verden» sammen med Agder og 

Telemark og etter hvert flere andre bispedømme i Den norske kirke. Som i fjor, er 

målet med aksjonen er å styrke menighetens valgte misjonsprosjekt i samarbeid med 

de misjonsorganisasjonene som kirken jobber med – i den krevende situasjonen verden 

er i. 

 

Koronapandemien preger fortsatt menighetenes arbeid. Om situasjonen er krevende 

her i Norge, er våre søsterkirker og partnere i en enda mer krevende stilling. 

Organisasjonene i SMM-samarbeidet, som forvalter våre gaver og er operative i over 

40 samarbeidsland, preges også av situasjonen. Nå kan vi enda en gang få bidra til at 
våre søsterkirker og partnere kan utgjøre en forskjell i sine lokalsamfunn. 

 

Har dere spørsmål eller ideer til hvordan en slik aksjon kan bli enda mere vellykket så 

ta kontakt! 

 

Aksjonsansvarlig i Nord-Hålogaland bispedømme er  

rådgiver Kristian Due (od539@kirken.no / +47 48029124) 

«Også i år inviterer vi menighetene til en ekstra innsats for å 
styrke våre søsterkirker via menighetens misjonsprosjekt. 
Mange land er mye hardere rammet av pandemien enn vi er i 
Norge. Vi kan være med å vise at vi bryr oss og legger til rette 
for at våre søsterkirker kan bety en forskjell i sine lokal-
samfunn verden over.  På denne måten kan vi også oppleve 
enda tydeligere at vi er en del av den verdensvide kirke. Takk 
til alle som var med på aksjonen i 2020 og velkommen til nye 
menigheter.» 
 

Hilsen Olav Øygard, Nord-Hålogaland biskop 
 

http://www.kirken.no/nhsammen
mailto:od539@kirken.no

