
Mer himmel på jord 
Nord-Hålogaland bispedømme er en del av en 

bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende 

folkekirke som vitner i ord og gjerning om frelse, frihet 

og håp i Jesus Kristus. 

Nord-

Hålogaland 

bispedømmes 

handlingsplan  

 
Kirken åpner rom 

for tro 

 
Kirken er der livet 

leves 

 
Kirken er mer for flere 

Kirken for den 

enkelte 

Forkynner 

evangeliet til 

mennesker gjennom 

hele livet 

Styrker kirken som 

kulturarena og 

forvalter av kulturarv 

for alle generasjoner 

Gir tilhørighet og skaper 

gode møteplasser og 

fellesskap fysisk og 

digitalt 

 • Styrker 

forkynnelse 

for barn, 

ungdom og 

unge voksne 

• Skaper 

fornyede rom 

for 

forkynnelse 

for 

dåpsfamilier 

 

• Øker bruken 

av samisk og 

kvensk 

• Bidrar til at 

gjenreisnings-

kirkene blir tatt 

vare på 

• Styrker 

kirkens 

kulturarbeid 

 

• Medvirker til å 

etablere flere 

tilbud for 

mennesker med 

ulike funksjons-

nedsettelser 

• Medvirker til å 

styrke arbeid for 

barn og ungdom i 

flere sokn 

• Medvirker til å nå 

flere mennesker 

på digitale 

plattformer 

Kirken i 

samfunnet 

Fremmer verdier 

som utfordrer og 

som bygger et godt 

samfunn for alle 

Bidrar til å 

virkeliggjøre 

bærekraftsmålene, - 

lokalt, nasjonalt og 

globalt 

Motvirker utenforskap og 

utforsker nye måter å 

være kirke på 

 • Medvirker til 

å ha flere 

åpne kirker 

• Medvirker til 

å etablere 

flere 

lavterskel-

treffpunkt 

• Reduserer 

klimaavtrykket 

av reise-

virksomhet og 

øvrig drift 

• Øker innsatsen 

for å inkludere 

innvandrere i 

menighetslivet 

• Er fysisk 

tilgjengelig for alle 

uavhengig av 

funksjonsnivå 



• Etablerer 

forsonings-

tiltak for 

samer, 

kvener og 

norskfinner 

Kirken som 

organisasjon 

Styrker gjennom sin 

organisering en 

levende og 

nærværende 

folkekirke 

Samhandler med 

organisasjonslivet, 

andre tros- og 

kirkesamfunn, 

offentlige, private og 

ideelle aktører 

Skaper en mangfoldig, 

rekrutterende og 

inkluderende 

arbeidsplass og 

frivillighetsarena 

 • Bruker 

ressurser 

mest tjenlig 

• Har et tjenlig 

planverk i 

menigheter 

og 

bispedømme 

• Har en 

effektiv og 

forutsigbar 

tilskuddsforv

altning 

• Samarbeider 
med det 
offentlige og 
det frivillige 
organisasjons-
livet, også 
med urfolk og 
nasjonale 
minoriteter 

• Medvirker til å 
øke leirtilbudet 
for barn og 
unge – særlig 
for de etter 
konfirmasjon 
 

• Er en 

arbeidsplass og 

frivillighetsarena 

der arbeidsmiljø, 

faglig utvikling og 

raushet er i fokus   

 

 

 


