
      www.mosskirke.no 

  

Strategi- og virksomhetsplan for Moss menighet 

2021 – 2024 

 

Moss menighets fire virksomhetsområder: 

Diakoni      Kulturkirke     Barn og Unge           Gudstjenesteliv 

 

 

 

VISJON: 

I Moss skal kirken hjelpe mennesker å leve – ved å formidle tro, gi 

håp og vise kjærlighet. 

 

HOVEDMÅL: 

- formidle tro, ved at vi med ord og handling, lokalt og globalt, viser troen 

på vår skaper, forsoner og livgiver. 

- gi håp, ved at vi gir livsmot og fremtidstro i møte med mennesker.  

- vise kjærlighet, ved at vi viser omsorg for medmennesker og skaper gode 

og åpne fellesskap - og sammen arbeider for fred, rettferdighet og vern om 

skaperverket. 

-  
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Veivisere i perioden: 

Moss menighet vil bidra til å virkeliggjøre Moss kommunes visjon 

om et inkluderende og mangfoldig samfunn med plass for alle, og 

hvor ulikheter er en ressurs.  

Skapende - som løfter frem de kreative kvaliteter innen kirke og kultur, 

og gir rom for det kulturelle mangfoldet. 

Varmere - som skaper sosiale møteplasser og inkluderende fellesskap, 

hvor det gis rom for opplevelser, samtaler og refleksjon mellom kulturelle, 

tankemessige og religiøse berøringsflater.  

Grønnere - som fremmer engasjement for klima- og miljø, vern av 

skaperverket, og stimulerer naturglede og pilegrimsferd. 

 

      Fire virksomhetsområder: 

                                                      DIAKONI: 
Moss menighet ønsker å være et åpent og inkluderende fellesskap for alle, som 

kjennetegnes av medmenneskelighet, og som arbeider aktivt med vern av 

skaperverket og kamp for rettferdighet. 

Delmål: 

- søke samarbeid med alle som arbeider for en bedre verden og et helsefremmende 

lokalsamfunn – både kommunale, frivillige og religiøse aktører. 

- Synlig tilstedeværelse og tilgjengelighet på sosiale medier, som en plattform for å løfte 

fokus på diakoniens fire søyler: nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om 

skaperverket og kamp for rettferdighet. 

- Samarbeide med Kirkens Bymisjon om åpne, trygge og inkluderende møteplasser, og 

sammen jobbe for et lokalsamfunn der alle kan delta uavhengig av økonomiske 

ressurser. 

- være en aktiv aktør i forebygging rettet mot ungdom og psykisk helse, rettet mot 

ungdom direkte, foreldre og i faglig dialog med andre aktører i Moss. 
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                                       KULTURKIRKE:      
Moss menighet ønsker å presentere kunst- og kulturopplevelser som beriker 

menneskers liv og livstolkning - gjennom et mangfold av uttrykk.  

Delmål: 

- øke bevissthet gjennom teologi, kunnskap og refleksjon rundt Den norske kirkes 

kultursatsing innenfor kirkemusikk og andre kunstneriske uttrykksformer. 

 

- øke kompetanse og satsning på moderne markedsføring av kulturprogrammet på 

sosiale og digitale plattformer. 

 

- styrke allianser med lokale og eksterne kulturmiljøer. Utvikle tettere samarbeid med 

Kirkens bymisjon, Kulturskolen og Kirkeparken VGS som del av vår profil som en ledende 

kulturkirke regionalt. 

 

- prioritere vår lokale spisskompetanse innen den lutherske og kirkelige musikalske arv. 

Fornye formidlingsformer, utforske sjangerbredde og være en betydelig samtidsarena. 

 

 

                                    BARN OG UNGE: 
Moss menighet ønsker å være et godt sted for barn og unge der de kan være 

med hele seg - og som den de er. Troen og kirken skal gi dem hjelp til 

livsmestring og livstolkning gjennom kjennskap til Bibelen og møte med andre 

mennesker i menighetens fellesskap. På denne måten vil vi skape «Mer himmel 

på jord» for Moss sine barn og unge. 

Delmål: 

- revidere og videreutvikle trosopplæringsplanen, og være en kirke der barn, unge og 

familier er en viktig del av fellesskapet. 

- satse på digital kompetanse og produksjonsutvikling hos unge, og styrke digital 

markedsføring slik at flere søker dåp og det påfølgende trosopplæringsprogrammet. 

- gjennom samarbeid med Kirkens bymisjon og andre aktuelle aktører sørge for å være 

en kirke der de unge er, gi dem tilhørighet og ansvar og la deres kreativitet og 

engasjement komme til syne. 

- videreføre det gode samarbeidet - og styrke relasjonene med barnehager/skoler og 

kirken. 
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                        GUDSTJENESTELIV: 

Moss menighet vil arbeide med et rikt gudstjenesteliv for mennesker i møte 

med det hellige. 

Delmål: 

- få flere til å delta i og oppleve gudstjenesten som et inkluderende og trosstyrkende 

fellesskap.  

- øke synlighet og aktualitet for kirkeåret og høytider gjennom digitale og sosiale medier. 

- styrke samarbeid med Kirkens Bymisjon om hverdagsmesser og bruk av hellige rom. 

- fremelske kvalitet og formidling av ulike kunst- og kulturuttrykk i kirkerommet, og gi 

rom for det kulturelle mangfoldet. 
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