Plan og strategisamling for Skårer menighetsråd og Skårerstaben
Tid og sted: Skårer kirke, lørdag 5. mars 2016, kl. 12.00 – 15.00
Til stede:
Rune Wennevold, Kjersti Nordberg, Siv Randi Ostrø, Hildur Austrheim, Sissel Blandehoel, Jane-Mari
Kjær, Øystein Myklestul, Tormod Westermoen, Onesimus Jalata-Nagari, Heidi Sveås, Knut Erik
Amundsen
Forfall: Vidar Nergård, Tor Einar Ljønes, Lars Peter Raknes, Bente Tunheim, Aage Tovan,
Ellen Dahlsrud, Ragnhild Solås, Kari Stray Nordberg.
Punkt 1: Visjon
Dagens visjon er «Nåde for alle – rom for deg». Gruppen diskuterte denne opp mot Kirkemøtets
visjon, «mer himmel for deg», og vurderte at Skårer menighet sin eksisterende visjon fremstår som
mer egnet for det arbeidet som gjøres i Skårer menighet.
Det ble imidlertid stilt spørsmål om nådebegrepet kan oppfattes som for internkirkelig og dermed
ekskluderende, og om visjonen ville fremstått som bedre om man byttet om to ord, til «Rom for alle –
nåde for deg», at visjonen da i hvert fall for folkekirkemedlemmene ville oppleves som åpnere og mer
inkluderende. På den andre siden ble det problematisert rundt dette med å kun endre
ordsammensetning i en visjon, om det faktisk har noe for seg.
Vedtak:
Visjon legges frem som sak på menighetens årsmøte, hvor de to alternativ som ble skissert presenteres
og menighetsmøte bes komme med sine råd i saken.

Punk 2: Satsningsområder
Gruppen var enige om de satsningsområder som var valgt ut for perioden, men ønsket en sterkere grad
av presisering i benevnelsen for det tredje satsningsområdet. Man endte da opp med disse tre definerte
satsningsområdene for menighetsrådsperioden: Gudstjeneste – trosopplæring – engasjement i
lokalsamfunnet.
Gruppen mente videre at alle satsningsområdene skulle ha minst et definert hovedmål.
Vedtak:
Skårer menighet skal ha følgende satsningsområder og hovedmål i denne menighetsrådsperioden:
- Gudstjeneste
Hovedmål: Flere deltar i og opplever gudstjenesten som et inkluderende og trosstyrkende
felleskap
- Trosopplæring
Hovedmål: Å utvikle og gjennomføre en sammenhengende og systematisk trosopplæring.
- Engasjement i lokalsamfunnet
Hovedmål 1: Å være synlig tilstede i lokalsamfunnet
Hovedmål 2: Å styrke og forbedre informasjonsarbeidet
Hovedmål 3: Å etablere en stabil givertjeneste til inntekt for det diakonale arbeidet i Skårer
menighet
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Punk 3: Strategier
Det ble fremlagt at menighetsarbeidet skulle fokuseres rundt 5 strategier i denne
menighetsrådsperioden. Gruppen så ikke noe behov for å justere på disse.
Vedtak:
Følgende strategier skal legges til grunn for arbeidet i Skårer menighet i denne
menighetsrådsperioden:
a.
b.
c.
d.
e.

Vi skal styrke kvaliteten på våre aktiviteter og tjenester
Vi skal styrke og videreutvikle målrettet kommunikasjon
Vi skal oppfordre medlemmer til å benytte sin lokale kirke
Vi skal styrke samarbeid med lokale foreninger og organisasjoner
Vi skal styrke samhandlingen mellom arbeidsområdene i menigheten

Rapporteringsenheter
Administrasjonen vil legge opp til følgende rapporteringsenheter:
Gudstjeneste - Diakoni - Barne- og ungdomsarbeid – Trosopplæring - Menighetsråd

Dette er først og fremst viktig for struktur av årsrapport og rapporteringsansvar
Bakgrunnsdokumentasjon
Virksomhetsplan for Skårer menighet 2013-2015
Kirkemøtets visjonsdokument
Strategi for Den norske kirke i Borg 2015-2020
Organisasjonskart Skårer menighet
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