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Svenska kyrkan i Norge  
Förslag till Verksamhetsplan 2017 (2016-10-20) 

”Församlingens uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission” (kyrkoordningen 
för Svenska kyrkan). Allt församlingen gör för att vara en andlig, social och kulturell mötesplats hör ihop och syftar till 
ett och samma mål – att på olika sätt gestalta Guds kärlek och vilja. Att dela upp verksamheten i kategorier utifrån typ 
av verksamhet eller ålder är alltid missvisande. Ändå är det omöjligt att undvika dessa kategoriseringar när planen för 
2017 presenteras. Verksamhetsplanen täcker långt ifrån hela församlingens liv och verksamhet.  

Församlingen firar gudstjänst och har mötesplatser i Oslo, Trondheim, Bergen och Stavanger. Mycket av det som 
nämns i verksamhetsplanen gäller generellt för hela församlingens arbete och annat är specifikt för en eller några av 
verksamhetsplatserna. 

GUDSTJÄNST 

Gudstjänster av olika slag och i olika sammanhang bär församlingslivet i bön och lovsång. Gudstjänster firas varje 
vecka i Oslo samt en gång i månaden i Trondheim, Bergen och Stavanger. Församlingen har ambitionen att alla 
gudstjänster skall upplevas meningsfulla och präglas av öppenhet och värme. Under 2017 fortsätter vi att arbeta för 
större delaktighet av allt fler i samtliga gudstjänster.  

Mål  

 Att fler bidrar till förberedande och genomförande av olika gudstjänstmoment, till exempel kyrkans 

förbön, barnkyrkvärdar, gudstjänstvärdar, kyrkbusschaufförer och musiker. 

 Att regelbunden form för meditation/meditativ gudstjänst upprätthålls. 

MOT EN ALLT STÖRRE DELAKTIGHET 

FRIVILLIGARBETE 

Att människor är delaktiga i kyrkans och församlingens liv tar sig många olika uttryck som gudstjänstfirande, förbön 
och omsorg, att bidra på olika sätt, engagemang i olika verksamheter och mötesplatser med mera.  
Som ett sätt att vara delaktig i församlingens liv erbjuds bland annat frivilligt arbete. Under 2015 antogs en policy om 
frivilligarbete i församlingen. Under 2016 utvecklar församlingen möjligheterna till frivilligt engagemang. En del av 
arbetet består i att lära sig metoder och förhållningssätt som uppmuntrar till delaktighet. I Svenska kyrkan är 
nätverket Ideellt Forum en viktig utbildare i dessa frågor. Till detta forum inbjuds frivilliga från församlingens alla 
gudstjänstfirande orter. Församlingen avser att under 2017 söka en ökad samverkan med nätverket Ideellt forum. 

Mål  

 Att inbjuda de ideella i Oslo vid två tillfällen till ”tackfest”.  

 Att inbjuda de ideella i Trondheim, Bergen och Stavanger vid ett tillfälle på respektive plats till någon 

form av tack för engagemang.  

 Att delta i Ideellt Forums idédagar som hålls första helgen i oktober. Målet för 2017 är att två 

anställda och tio andra engagerade reser. 

SAMVERKAN 

En form av delaktighet är att vi söker ökad samverkan med olika intressegrupper på alla våra gudstjänstfirande orter. 
Flera former av samverkan benämns specifikt i planen nedan, men generellt gäller att församlingen vill interagera med 
allt fler organisationer och grupper. Viktiga samverkanspartners är den svenska ambassaden, svenska konsulaten, 
Business Sweden, Visit Sweden, Voksenåsen, Norsk-Svensk förening, Swea (internationella), Svea (Trondheim) m.fl. 

Mål 

 Att i olika sammanhang öka samverkan med både kyrkliga och icke-kyrkliga samarbetspartners 
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EKUMENIK 

Ekumeniken, att synliggöra enheten mellan kristna, är en väsentlig del av vad det är att vara kyrka. Genom Norges 
Kristna Råd och i lokalekumenik med våra grannkyrkor i området arbetar vi medvetet med att uttrycka denna enhet. 
Vi vill under 2017 öka samverkan med både de församlingar som lånar/hyr Margaretakyrkan (den finska och den 
lettiska), övriga skandinaviska och de församlingar som finns i området. Vi vill möjliggöra för församlingens 
medlemmar att vara en del av St Egidio Oslo. St Egidio är ett internationellt, ekumeniskt nätverk av människor som ber 
och gör vänskapshandlingar tillsammans. 

Mål 

 Att på alla våra gudstjänstfirande orter delta i, eller uppmärksamma, Global Uke och andra 

evenemang som understryker kyrkans ansvar för miljö och mänskliga rättigheter 

 Att på alla platser där vi firar gudstjänst åtminstone vid ett tillfälle om året fira gudstjänst tillsammans 

med andra kristna församlingar 

 Att i Oslo genomföra ett evenemang under ekumeniska Böneveckan för kristen enhet 

 Att i Oslo under 2017 genomföra en ”Skandinavisk gudstjänst” med åtminstone finska, norska och 

isländska församlingen 

 Att vara del av St Egidio-gruppens bön och vänskapshandlingar i Oslo 

BARN OCH FAMILJ 

DOP 

Dopet är både en viktig händelse i sig och en viktig möjlighet för att stärka relation mellan dopfamiljer och kyrkan. 
Med ”dopträdet” i Margaretakyrkan och änglar som delas ut till alla nydöpta blir dopet tydligt i kyrkorummet och i 
gudstjänsten. Det är många som döps på söndagar i högmässan och det är roligt när den gudstjänstfirande 
församlingen får välkomna den nydöpta.  

Mål  

 Att deltagandet i dopfest i början av året, då vi delar ut dopänglarna, ökar 

 Att tydligare medvetandegöra möjligheten till dop utanför Oslo 

BABYCAFÉ I OSLO 

Babycafé är en mycket populär och självrekryterande mötesplats. Det arbetas aktivt för att göra steget mellan 
gudstjänst och babycafé mindre genom att vara i kyrkorummet minst en gång i månaden. 
Under 2017 skall det erbjudas första hjälpen-utbildningar, besök från allergi- och astmaförbund och andra relevanta 
gäster. 

Mål 

 Att fira en gudstjänst/andakt i kyrkorummet varje månad 

 Att bjuda in gäster som är aktuella för vuxna med barn i samband med babycaféet och Lördagscaféet. 

 Att erbjuda första hjälpen-kurser minst två gånger per år 

LÖRDAGSCAFÉ 

Resultatet av kontinuitet på lördagar i Oslo med Barnkörer och Kyrkis har bidragit till att allt fler familjer hittar till 
kyrkan. Lördagscafétanken öppnar upp för att också andra än familjer kommer till kyrkan. Med ökat antal vuxna och 
barn finns behov av mer frivilliginsatser kring bland annat fika. De frivilliga som är engagerade har upplevt det som en 
meningsfull uppgift. Det finns möjlighet till andra frivilliguppgifter i samband med dessa lördagar. 

Mål 

 Att minst en gång varje termin bjuda relevanta gäster i samband med Lördagscaféet 
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 Att vidareutveckla arbetet med fikavärdar 

 Att fortsätta erbjuda Lördagscafé minst två gånger i månaden 

FAMILJEKYRKIS I TRONDHEIM, BERGEN OCH STAVANGER 

Familjekyrkis är en viktig mötesplats i Trondheim och Stavanger med goda förutsättningar att bli större. I Stavanger 
sker Familjekyrkis samtidigt med det vi kallar ”Öppet  Café”. Detta har lett till att det blivit en åldersvarierad grupp 
som träffas. Både i Trondheim och i Stavanger sker sångstund och andakt inne i kyrkan. I Bergen är ambitionen att 
under 2017 bygga upp Familjekyrkis. 

Mål 

 Att få Familjekyrkis i Bergen att bli känt 

 Att under året erbjuda en mötesplats där Familjekyrkis från alla tre orter skall kunna träffas.  

FAMILJELÄGER 

Ett tvådagars läger med resa för familjer från alla våra gudstjänstfirande orter. Målgruppen är de familjer vi möter i 
Kyrkis, Familjekyrkis, Barnkörerna eller vid dop och andra högtider. Lägret ger möjlighet till gemensamma upplevelser 
och andaktsliv. Erbjudandet skall utformas så att också familjer med svaga ekonomiska resurser skall kunna vara med. 

Mål 

 Att under 2017 genomföra ett familjeläger  

 Att minst fem familjer deltar 

KONFIRMANDER 

I Oslo planeras för 2017 konfirmandarbete enligt samma mönster som tidigare år; upptakt för nya konfirmander på 
första advent och konfirmation i juni. Den handlingsplan som finns för konfirmandarbetet ska fortsätta att hållas 
uppdaterad. 

I övriga Norge finns för tillfället små möjligheter till konfirmandundervisning. Ett pågående arbete inom utlandskyrkan 
med att ta fram metod och material för en ”internetbaserad” konfirmationsundervisning följs och bör övervägas. 

Mål 

 Att erbjuda årets konfirmander minst 5 lägerdygn 

 Att inkludera fler medarbetarkategorier i arbetet med konfirmander 

UNGA LEDARE 

Under några år har församlingen haft samarbete med Karlstads stifts ledarutbildning.  Under 2017 kommer 
ledarutbildningen från Karlstads stift att förlägga två utbildningsdagar till Oslo. Att vara ung ledare är ett naturligt steg 
efter tiden som konfirmand. Möjligheten att utbildas till ung ledare skall erbjudas alla konfirmander. De unga ledarna 
kan själva välja vilka uppdrag de vill gå in i såsom gudstjänstvärd eller konfirmandledare. 

Mål 

 Att behålla så många som möjligt av de nykonfirmerade som unga ledare i församlingen  

 Att fortsätta samarbetet med Karlstads stifts ledarutbildning 

 Att möjliggöra att unga ledare kan finnas med som frivillig resurs vid olika mötesplatser 
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ARBETET MED BARNS PERSPEKTIV 

Barnkonsekvensanalyser (BKA) är något som församlingen mer aktivt och tydligt skall arbeta med. Under 2017 
kommer ett nytt material från Svenska kyrkan om BKA att lanseras. På alla våra gudstjänstfirande orter skall det vara 
enkelt att ta med sig barn på gudstjänst. Vi skall arbeta aktivt med alla medarbetare och gudstjänstfirare för att både 
barn och vuxna skall känna sig trygga i gudstjänsten. 
Att arbeta med bibelberättelser har fungerat väl på Kyrkis i Oslo och detta skall utvecklas i gudstjänstlivet, under 
familjegudstjänster och i barnhörnor under övriga året. 

Mål 

 Att fira familjegudstjänster i Oslo minst tre gånger per termin 

 Att i Trondheim, Bergen och Stavanger fortsätta arbetet med att inkludera barnen när de kommer i 

gudstjänsten 

 Att utveckla arbetet med barnkyrkvärdar och att det minst två gånger i månaden i Oslo ska finnas 

barnkyrkvärdar med i gudstjänsten. 

 Att utveckla barnhörnan i kyrkorummet i Margaretakyrkan  

 Att tillsammans med kyrkvärdar och personal fortsätta att hafokus på barns bästa i församlingen och i 

gudstjänsterna 

 Att uppdatera alla medarbetares kunskap kring BKA 

 Att under församlingsrådsmötena i Trondheim, Bergen och Stavanger informera om BKA  

 

UNGA VUXNA 

UNG I NORGE 

Ung i Norge är en samlingsterm för Ung i -Oslo, -Trondheim, -Bergen och –Stavanger. Vi vill fortsätta att utveckla 
träffarna för unga vuxna i församlingen. Träffarna skall ha intressant innehåll med spännande tema eller en intressant 
gäst som ger en anledning att komma till kyrkan. Vi skall använda det som är unikt för kyrkan; samtalet, tro och 
andlighet, gudstjänsten, kyrkorummet osv. I mötet med unga vuxna skall vi bjuda in till andra mötesplatser, till 
exempel samtalsgrupp, festligheter och svenska högtider. I Oslo är det viktigt att visa att Ung i Oslo och Ung kör i 
Margaretakyrkan hör ihop. Konceptet Mat med prat, en möjlighet att äta tillsammans på måndagskvällar skall därför 
utvecklas under 2017. 

Mål 

 att öka antalet deltagare på Ung i Oslo-träffarna  

 att erbjuda ett spännande och intressant innehåll 

 att bjuda in Ung i Oslo till Mat med prat varje måndag i samband med Ung kör 

 att använda kyrkorummet vid andakter 

 att arrangera en resa till Taizé under påsken 2017 för målgruppen unga vuxna 

 att i Trondheim, Bergen och Stavanger utveckla kontakten mellan unga och kyrkan 

CYKEL-CAFÉET I OSLO 

Att arbeta utåtriktat och uppsökande är en viktig uppgift. Cykel-caféet är ett bra sätt att göra kyrkan synlig på och 
skapa kontakt med unga svenskar.  

Mål 

 att minst 8 gånger använda cykelcaféet i Oslo när stora grupper svenskar samlas (t ex idrotts- och 

musikevenemang) 

 att involvera personal och volontärer så att man minst är 2 medarbetare vid varje tillfälle 

 att hitta platser där svenskarna finns för att kunna vara närvarande där 
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SAMVERKAN MED ANDRA KRING GRUPPEN UNGA VUXNA 

Det är viktigt att fortsätta och även utöka samverkan med andra som möter svenska ungdomar i Oslo, Trondheim, 
Bergen och Stavanger, till exempel fackförbundet LO, den svenska ambassaden, konsulaten och universiteten. En 
utvecklingsmöjlighet är att utöka den ekumenisk samverkan med till exempel den Norska kyrkan och deras arbete 
med 18+grupper. 

Mål 

 att i Oslo bjuda in till 4 st kvällar i samverkan med aktörer som Svenska ambassaden, LO och Skatteetaten 

 att utöka samverkan och hitta nya vägar att nå svenska ungdomar 

 att i Bergen och Stavanger söka närmare kontakt med universiteten  

MITT I LIVET OCH ÄLDRE 

ONSDAGSTRÄFF 

Onsdagsträffen är en mötesplats med lunch och ett ca 45 minuter långt program. Under 2017 erbjuds detta en gång 
per månad under terminerna.  

Mål  

 Att inbjuda till 8 onsdagsträffar med intressanta gäster och god mat 

 Att antalet deltagare ökar till minst 20 vid varje tillfälle (2014 var det i genomsnitt 8 per tillfälle) 

SAMTALSGRUPP TRO OCH LIV 

Samtalsgruppen tro och liv är en öppen grupp som träffas i Oslo en onsdagskväll i månaden efter mässan. Samtalet rör 
där kommande söndags tema och utgår från vars och ens erfarenheter. Då och då inbjuds en gäst som deltagare i 
samtalet. I Trondheim träffas samtalsgruppen tro och liv en söndag i månaden. Vid denna träff samtalar vi om 
söndagens tema. 

Mål  

 Att i Oslo inbjuda till 8 samtalstillfällen. 

 Att undersöka möjligheterna till en liknande samtalsgrupp även i Bergen och Stavanger 

FÖDELSEDAGSFESTER I OSLO 

”Födelsedagsfester” är en satsning som innebär att församlingen inbjuder till födelsedagsfest varje år. Med hjälp av 
medlemsregistret skickas personlig inbjudan till de av våra medlemmar som fyllt 75, 80 och 80+. Festen består av en 
eftermiddag med fika, smörgås och tårta, ros till alla, lotteri/åror, högtidstal samt musikalisk underhållning.  

Mål  

 Att inbjuda till en födelsedagsfest hösten 2017 

 Att minst 15 personer deltar 

UTFLYKTER OCH RESOR I OSLO 

Särskilt under sommaren erbjuder församlingen utflykter och resor för att ge möjlighet till social samvaro och 
rekreation för medlemmarna.  

Mål 

 Under 2017 skall vi erbjuda minst 2 dagsturer och en två- eller tredagarsresa 
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LÖRDAGSFRUKOST 

”Lördagsfrukost” innebär hälsosamma, intressanta och avstressande frukostmöten på kyrkan för människor mitt i 
livet. För 2017 planeras lördagsfrukost en gång. 

Mål  

 Att inbjuda till lördagsfrukost vid ett tillfälle på våren 

 Att göra det i samverkan med andra svenska föreningar 

 Att minst 20 personer deltar 

HANTVERKSTRÄFFAR/WORKSHOP  

Hantverkskaféet har övergått från att var en veckobaserad verksamhet till att vid något tillfälle per termin inbjuda till 
workshop inom hantverksområdet.  

Mål 

 Att genomföra två öppna evenemang då gäst med hantverksinriktning inbjuds 

 Att minst 20 personer deltar vid varje tillfälle 

 Att också nå personer som annars inte kommer till kyrkans aktiviteter 

FÖRENINGAR KNUTNA TILL MARGARETAKYRKAN 

I Oslo är Margaretaföreningen och Majklubben fristående föreningar med särskild relation till Margaretakyrkan. 
Föreningarna är självständiga i förhållande till församlingen. Dessa två mötesplatser bidrar bland annat till 
betydelsefullt diakonalt arbete och engagemang inför och under basararbetet.  

Mål 

 Att församlingen aktivt stöder arbetet och ger förutsättningar för föreningarna att kunna utvecklas 

PILGRIMSVANDRING 

Pilgrimsvandring är ett sätt att upptäcka både yttre och inre landskap. Eftersom en av våra gudstjänstfirande orter är 
pilgrimsstaden Trondheim kommer vi i samband med Olofsdagarna 2017 göra en tredagars pilgrimsvandring. 
Vandringen går från Skogn till Nidaros med framkomst den 28 juli för att kunna vaka in Olofdagen. För dem som 
önskar kan man innan vandringens början gå på Olofsspelen i Stiklestad.  

Mål 

 Att genomföra en tredagars pilgrimsvandring i samband med Olofdagarna. 

ARBETET I TRONDHEIM, BERGEN OCH STAVANGER  

Under verksamhetsåret 2017 kommer församlingen att fortsätta att utveckla arbetet i Trondheim, Bergen och 
Stavanger i enlighet med den omstrukturering vi gjort under 2014/15. Särskilt fokus läggs på de nybildade 
församlingsråden och deras lokala initiativ. Ett annat fokus är att utöka kärnan i de lokala församlingarna och på de 
olika diakonala mötesplatserna. 

Mål 

 Att öka det lokala ansvarstagandet 

 Att engagera fler ideella 

 Att utveckla annonsering via sociala media och tidningar, samt på lämpliga platser (ex v helsestasjoner) 
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TRONDHEIM 

Församlingen i Trondheim träffas vanligtvis sista söndagen i månaden till Familjekyrkis, samtalsgrupp och gudstjänst i 
Ilen kirke. Svenska kyrkans gudstjänst avses bli Ilens församlings huvudgudstjänst en gång i månaden. Utöver dessa 
fasta träffar firas första advent och lucia vilket görs i samverkan med den Norska kyrkan. Svenska kyrkan bjuder alla 
pilgrimer på kaffe när de kommer till Pilegrimsgården.  

Mål  

 Att fortsätta med nuvarande verksamhet men öka antalet deltagare och stärka kärnan 

 Att fira Valborg tillsammans med föreningen Svea 

 Att genomföra teologisk dag tillsammans med Ilen kirke med Anne Hege Grung (TF i Oslo) 

 Att utveckla arbetet med Ilens menighet  

 Att upprätta kontakt med fängelseprästerna 

STAVANGER 

Församlingen i Stavanger träffas en gång i månaden: fredagen till kvällsmässa och lördagen till Öppet café och 
Familjekyrkis. Öppet café startades under 2016 för att kunna vara en mötesplats även för de mitt i livet och de äldre. 
Församlingen firar lucia tillsammans med Kampen kirke (Norska kyrkan). Vi arbetar med att få fredagsmässorna att 
firas varje fredag under året. Vår förhoppning är att dessa mässor skall vara ekumeniska där Norska kyrkan, 
Anglikanska kyrkan och Svenska kyrkan kan turas om att leda dem. 

Mål 

 Att öka antalet deltagare vid fredagsmässorna genom ekumeniskt engagemang 

 Att utveckla samarbetet med Kampen menighet och Barnens dag i juni 

 Att öka kärnan i Öppet café och Familjekyrkis 

 Att upprätta kontakt med studentprästen och genomföra studentträffar 

 Att anordna en vårfest  

BERGEN 

Församlingen i Bergen träffas en gång i månaden till gudstjänst, Familjekyrkis, kör och Ung i Bergen. Utöver detta firar 
församlingen luciagudstjänst. Under 2016 har vi flyttat till Johanneskirken. Vår förhoppning är att denna flytt kommer 
att ge församlingen en trygghet vilket kan stärka kärnan och utveckla arbetet med Familjekyrkis och Ung i Bergen.  

Mål  

 Att öka antal deltagare till alla mötesplatser 

 Att servera kyrksoppa efter gudstjänsten och erbjuda programverksamhet under måltiden 

 Att årligen fira en ekumenisk gudstjänst med den Norska kyrkan (Johanneskirken) 

 Att arrangera en vårfest 
 
 

MUSIK  

Några av de övergripande målen för församlingen 

 att musiklivet aktivt bidrar till församlingens uppgift i gudstjänst, mission, diakoni och undervisning 

 att musiklivet aktivt bidrar till den enskildes reflektion och personliga möte med Gud 

 att församlingsmedlemmar av alla åldrar skall erbjudas en delaktighet i församlingens musikliv och att 
musiklivet skall utvecklas både på bredden och djupet 

 att församlingen behåller och ökar bredden av musikaliska uttryck i gudstjänster och vid konserter 

 att församlingen i Oslo aktivt bidrar till Oslos musikliv utifrån vår identitet som svensk församling och miljö 
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KÖRERNA 

Körernas mest centrala område är gudstjänst i olika former. Kören leder församlingen i lovsång samtidigt som de 
genom utövandet odlar kultur på olika sätt.  

BARNKÖRER 

Under 2017 arbetar vi vidare för att utveckla körarbetet bland barn.  

Mål: 

 Att fortsätta uppbyggande av ett barnkörnotbibliotek 

 Att erbjuda deltagande i barnkörläger 

 Att under året genomföra en mindre musikal i Oslo 

 Att genomföra ett familjeläger för hela församlingen med speciell inriktning för barnkörerna 

”SJUNG-I-KÖR-HELG”  

För att bredda rekrytering och ge möjlighet för många att delta i församlingens musikliv vill vi 2017, tidig höst, bjuda in 
till en körsångshelg i Oslo i någon genre. 

VUXENKÖRER 

Verksamheten i Ung Kör, Kammarkören och Vokalensemblen innebär samarbete med instrumentala ensembler. För 
både Ung Kör och Kammarkören finns planer på konsertresor och arbetshelger på annan ort. Ung kör planerar en resa 
till en svensk utlandsförsamling med deltagande i gudstjänst och konsert i en lokal katedral. 

Mål: 

 Att stärka engagemang och sammanhållning i befintliga ensembler 

 Att aktivt rekrytera körmedlemmar  

 Att fortsätta arbeta för att kör, eller delar av kör, i princip medverkar i gudstjänsten varje söndag 

MUSIK I MARGARETAKYRKAN  

Församlingens programserie med i snitt två evenemang per månad, undantaget sommarmånaderna, skall fortsätta 
under 2017. Margaretakyrkans nya flygel och den nya barockorgeln hamnar i fokus under några av dessa program. Till 
2017 års Internationella kyrkomusikfestival bidrar församlingen med en Masterclass och orgelkonsert med professor 
Hans Fagius. 

Mål: 

 Att bygga vidare och stärka programserien publikmässigt och informationsmässigt 

 Att rekrytera fler frivilliga konsertvärdar 

 Att samverka med kyrkomusikfestivalen och under denna genomföra ett eget större arrangemang 

KYRKANS NYA ORGEL 

Under 2017 uppförs och invigs den orgel i senbarock stil som kommer att berika såväl gudstjänst- som musikliv i 
Margaretakyrkan och Oslo. Orgeln invigs februari 2017. Under hela 2017 är ambitionen att erbjuda konserter på 
instrumentet med framstående orgelmusiker. 

Mål 

 Att under 2017 skapa medvetenhet och intresse i Musik-Oslo för församlingens nya instrument 

 Att genomföra minst 6 konserter och ett orgelseminarium 
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MUSIK, ÖVRIGT  

Att erbjuda röstvård för körsångare, bygga upp vårt notbibliotek, underhålla och förbättra våra instrument samt 
engagera medverkande och ensembler i gudstjänstarbetet är betydelsefullt också under 2017. 

SÄRSKILDA DIAKONALA INSATSER 

Diakoni och ett diakonalt förhållningssätt är en dimension i allt som händer i församlingens namn. Utöver det görs 
också särskilda diakonala insatser. 

HJÄLP TILL NÖDLIDANDE 

Till kyrkan söker sig personer med behov av materiell hjälp och annat stöd i utsatthet. Det kan handla om ekonomiskt 
stöd, in natura stöd och hjälp med tillfälligt boende, resor etc. I församlingens budget finns medel för sådant stöd. 
Hjälpen kan också handla om att informera och förmedla kontakt till Norska hjälporganisationer. 

Mål  

 Att under 2017 undersöka förutsättningar för att skapa ett nödövernattningsrum i fastigheten i Oslo 

SAMTAL 

Att få samtala om den egna situationen på sitt eget språk, utan långa väntetider och utan kostnad är en viktig del i det 
församlingen erbjuder den enskilde. Flera i personalgruppen för sådana samtal. Samtal förs på den enskildes initiativ 
både där församlingen har sin verksamhet och i hem, på sjukhus, i fängelse eller andra platser. För att öka 
möjligheterna till enskilda samtal/själavårdssamtal har ett ändamålsenligt samtalsrum iordningställas i 
Margaretakyrkan.  

Mål  

 Att öka kännedomen om möjlighet till enskilda samtal 

BASAR 

Ett viktigt arbete för att bidra till både nationell och internationell diakoni är insamlandet av kollekter och andra 
gåvomedel. Församlingens basar är mycket betydelsefull både för de organisationer som får del av överskottet och för 
församlingens medlemmar som ges möjligheter att bidra både genom frivilligt engagemang och pengar. Dessutom är 
det självklart en viktig mötesplats för både svenskar och norrmän som besöker basaren. Det är ett imponerande 
arbete som alla engagerade lagt ned under många år och arbetet skall självklart fortsätt under 2017. 

I Trondheim genomförs 2017 en liten julmarknad i samband med Luciafirandet i Ilen kirke.  

Mål 

 Att få lika stort överskott som förra året 

 Att få allt fler yngre församlingsmedlemmar att engagera sig i arbetet 

 Att öka det lokala engagemanget i samband med den lilla julmarknaden i Trondheim  

 

KOMMUNIKATION 

Information och kommunikation kring församlingens uppgift och arbete kommer fortsätta vara av största vikt under 
2017. Satsningar på annonsering i tidningar, på sociala medier och andra sammanhang utvecklas och ökas. Parallellt 
med annonsering skall vi fortsätta att systematiskt använda oss av riktade kampanjer på Facebook och nättidningar.  

Nyhetsbrev och Margaretabladet är fortsatt viktiga medier för medlemskommunikationen. Se vidare under rubriken 
Medlemskapsarbetet nedan. 
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Mål: 

 Att öka församlingens synlighet i medier 

 Att mer medvetet använda oss av annonsering på sociala medier och internet 

 Att alltmer metodiskt använda oss av den kommunikationsplan som upprättats för att få bästa effekt av vårt 

kommunikationsarbete 

MEDLEMSKAPSARBETET 

Det medlemsbekräftelsearbete som påbörjats 2016 ger möjlighet till förbättrad kommunikation med medlemmarna. 
Vi följer en framtagen kommunikationsstrategi. Under hösten 2016 fick samtliga medlemmar brev om situationen och 
en uppmaning att bekräfta sitt medlemskap. Som uppföljning av brev och annan kommunikation genom andra medier 
skall medlemmar som ännu inte bekräftat kontaktas. Detta kan innebära att ett call-center/medlemscenter etableras 
eller anlitas också under 2017.  

Under 2017 fortsätter vi att försöka nå alla medlemmar för att be dem bekräfta sitt medlemskap.  

Mål: 

 Att nå ut till de medlemmar som inte bekräftat sitt medlemskap under 2016 samt få så många som möjligt av 

dessa att bekräfta  

 Att i samband med medlemsbekräftelsearbetet ge medlemmen en positiv förståelse av bredden i 

församlingsarbetet och betydelsen av varje medlems delaktighet 

BOKBORDET I MARGARETAKYRKAN 

Både i kyrkentrén och i entrén vid salarna finns attraktiva bokbord. Bokbord är ett sätt att stödja andlig utveckling och 
växt samt att kommunicera kring dessa frågor med våra medlemmar/besökare. Utbudet på bokborden ska vara 
varierat och tilltalande. 

Mål  

 Att fortsätta att erbjuda intressant litteratur med mera. 

FORTBILDNING 

För verksamhetens framtid är det viktigt att alla engagerade, förtroendevalda och anställda kontinuerligt tillförs 
kompetens och inspiration. Att erbjuda frivilligt engagerade att åka till Ideellt Forums Idédagar (se sid 1) skall förstås i 
det perspektivet.  

Mål 

 Att 2017 erbjuda minst två inspirations- och fortbildningstillfällen för kyrkoråd, kyrkvärdar och anställda. 

 

MARGARETAKYRKAN 

Även om församlingens viktigaste tillgång är dess medlemmar och engagerade personal är Margaretakyrkan också av 
stor betydelse. Det är klokt att investera i byggnaden för största möjliga långsiktiga hållbarhet. 

KÄLLARE 

Byggnaden står på skiffer vilket innebär att sprickor uppstår. Rörelsen i huset kan skada avlopp, ledningar och ge 
öppningar som kan användas av skadedjur för att ta sig in i byggnaden. Under 2017 görs undersökningar av 
byggnadens avlopp i källaren för att eventuellt göra vissa reparationer och nygjutningar, samt tätningar av sprickor 
och andra insatser för att minska skadedjursintrång. 
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GARAGE/CAR-PORT  

Kyrkan har ett fristående garage på innergården som är betydelsefullt för förvaring av maskiner och utrustning. 
Garaget är i mycket dåligt skick och skall byggas om. 

KONTOR  

För att förbättra arbetsmiljön på kontor undersöks möjligheter till förbättrad ventilation. Förbättringsarbeten 
genomförs under 2017. 

ENTRÉN TILL KONTOREN (8B) 

Personalen arbetar i kontorslandskap. Därför har det under 2016 inrättats ett rum för telefonsamtal i enskildhet. 
Under 2017 skal entrén i övrigt renoveras för att skapa ett trevligt intryck för besökare. Ytterdörren i entrén är otät 
och inte helt enligt brandföreskrifternas krav. Den dörren skall ändras/bytas. 

EL-SÄKERHET 

Några elskåp i byggnaden är för små och av äldre modell med äldre ledningar. Dessa skall bytas ut under 2017. 

 

 


