Protokoll – strategisamling i Berlin 12/9 – 16/9 2013
: Saker behandlet mandag 16. september

Sak 1: Visjon
Alle er enige om at visjonen er god, men hvordan denne oppfattes utenfor kirken ble et diskusjonstema.
En gruppe bestående av Silja Kaldhol, Odd Gunnar Norum og Ernst-Modest Herdieckerhoff vil vurdere
visjon og formulering nærmere. Mulig tiltak som ble diskutert: At man legger inn beskrivende sitat fra
Martin Luther som en beskrivende forklaring/sitat
I utvidelsen av debatten kom det frem et ønske om å diskutere åndelighet i menighetsrådsmøtene.
---------------Sak 2: Informasjon og kommunikasjon
Aktivitetsoversikten må oppdateres. Satsning på nettsiden er på plass. Informasjonsgruppen fungerte
ikke av forskjellige årsaker. Det er behov for ny workshop rundt informasjonsarbeidet. Det er flere
oppgaver her som kan løses av frivillige.

2.5 Informasjons- og kommunikasjonsarbeid.
Hovedmål:
Gjennom et aktivt informasjons- og kommunikasjonsarbeid vil vi gjøre kirken og menighetens arbeid
synlig i nærmiljøet. Informasjonsarbeidet skal synliggjøre menighetens visjon og verdier og inspirere
lokalbefolkningen til å benytte seg av det kirken har å by på.
Delmål:
Utarbeide og distribuere menighetsblad innen 2015.
Stabens rolle og oppgaver:
Stabens utarbeider og distribuerer målrettet informasjon til definerte målgrupper gjennom sitt vanlige
arbeid. Kontoret vedlikeholder nettsiden.
Infogruppas rolle og oppgaver:
Infogruppa skal ha oversikt over informasjonsbehovet og foreslå hvordan informasjonsarbeidet kan
organiseres effektivt. Informasjonsgruppa har hovedansvar for utvikling og vedlikehold av menighetens
nettsider
Aktivitet
Lage informasjonsplan
Annonsering og andre informasjonstiltak
Vedlikeholde egen hjemmeside på internett
Spre informasjon om arrangementer på menighetens Facebook-side

Når?
Mai 2012
Løpende og ihht plan
Kontinuerlig
Kontinuerlig

---------------------------Sak 3: Oppsummering videre
Musikk og kultur følges opp etter hjemkomst. Overordnende mål følges opp etter hjemkomst. Kontoret
inviterer til strategisamling 24. September. Temasamling/workshop omkring musikk og kultur et mulig
tiltak. Ny Salmebok 2013 kan være deltema på denne.

Vedtak:
1. Innspill som fremkom under behandling oversendes stab for vurdering og kommentarer
2. Revidert kapittel i virksomhetsplan oversendes stab, presteskap og de relevante grupper og utvalg for
vurdering og kommentarer
3. Vurderinger, innspill og kommentarer tas opp i sluttbehandling for revidering av virksomhetsplan
medio oktober 2013.

