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Svenska kyrkan i Norge  
Verksamhetsplan 2020      Antagen 2019-10-27 

Verksamhetsplanen beskriver intentionerna med arbetet under 2020 och nämner sedan i punktform någon eller några 

av de insatser som kommer att genomföras. Intentionerna beskrivs i planens inledning eller under respektive rubrik.   

ÖVERGRIPANDE SYFTE MED FÖRSAMLINGSARBETET 

”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.   

DIAKONI 

Församlingens verksamhet skall präglas av ett diakonalt förhållningssätt. Oavsett om församlingens mötesplatser är 
primärt sociala, kulturella eller andliga, är den diakonala aspekten betydelsefull. Det diakonala förhållningssättet och 
arbetet aktualiseras kontinuerligt bland anställda och förtroendevalda. 

GEMENSAMT ARBETE - DELAKTIGHET 

Alla döpta är kallade att utföra församlingens uppgift. Delaktighet genom frivilligt engagemang skall därför vara 

grunden för arbetet. Av den anledningen antogs 2015 en policy om frivilligarbete i församlingen. Att människor är 

delaktiga i kyrkans och församlingens liv tar sig många olika uttryck som till exempel gudstjänstfirande, förbön och 

omsorg, att bidra på olika sätt, engagemang i olika verksamheter, kyrkoråd, arbetsgrupper och mötesplatser. Att 

uppmuntra medlemmar att bli alltmer delaktiga i både praktiska uppgifter och i beslutande sammanhang är ett 

övergripande mål. 

BEMÖTANDE 

Ett gott bemötande är en viktig utgångspunkt i församlingens arbete. De engagerades positiva förhållningssätt 

gentemot dem som söker sig till verksamhet och mötesplatser är det viktigaste vittnesbördet om en kärleksfull Gud. 

Detta förhållningssätt vill vi odla och utveckla. 

PÅ FLERA PLATSER 

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. 

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 2020 presenteras. Verksamhetsplanen täcker långt ifrån hela 
församlingens liv och verksamhet.  

GUDSTJÄNST 

GUDSTJÄNST 

Vilka är intentionerna med gudstjänstarbetet? 

Gudstjänster av olika slag och i olika sammanhang bär församlingslivet i bön och lovsång. Församlingen har 
ambitionen att alla gudstjänster skall upplevas meningsfulla och präglas av öppenhet och värme. Gudstjänsterna skall 
också präglas av mångas delaktighet.  

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• fira gudstjänster så ofta vi kan och förmår; dagligen och söndagligen varje vecka i Oslo samt en gång i 

månaden under terminerna i Trondheim, Bergen och Stavanger. 

• ge alltfler möjlighet att bidra till förberedande och genomförande av olika gudstjänstmoment.  

• utveckla delaktighetsarbetet kring gudstjänsterna i form av till exempel systematiskt arbete med 

barnkyrkvärdar och andra ideella funktioner. 



 
2 

• fortsätta med en regelbunden form för meditation/meditativ gudstjänst i Oslo och erbjuda fler att ta 

ansvar för den. 

• utvärdera pågående försöket med månatliga orgelmeditationer med soppa 

• I samband med Pride Oslo 2020 uppmärksamma mångfaldsfrågor i anslutande gudstjänst. 

DELAKTIGHET 

FRIVILLIGARBETE 

Vilka är intentionerna med frivilligarbetet? 

Att människor ska få känna sig delaktiga i församlingens liv och uppleva sig behövda i meningsfulla sammanhang.   

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• vidareutveckla arbetet genom arbetsgruppen för frivillighet 

• vidareutveckla arbetet med arbetsgrupper i Bergen, Trondheim och Stavanger 

• en arbetsdag för förtroendevalda i kyrkorådet 

• i Oslo genomföra en tackfest i början på året och en församlingsfest som upptakt på hösten 

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

av tack för engagemang 

• fortsätta utbilda personalen i ett förhållningssätt som uppmuntrar frivilliga 

• erbjuda minst två inspirations- och fortbildningstillfällen för kyrkoråd, kyrkvärdar och anställda 

• utveckla rekryteringen av frivilliga genom en facebook grupp 

SAMVERKAN 

Vilka är intentionerna med samverkan? 

Ökad samverkan med olika intressegrupper på alla våra gudstjänstfirande orter och inom olika områden är ett 
övergripande mål.  

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• öka samverkan med både kyrkliga och icke-kyrkliga samarbetspartners 

• stärka relationen med viktiga samverkanspartners som t.ex. den svenska ambassaden, svenska 

konsulaten, Business Sweden, Visit Sweden, Voksenåsen, Norsk-Svensk förening, SWEA 

(internationella), Svea (Trondheim) m.fl. 

HÅLLBARHET OCH MILJÖ 

ARBETSMILJÖ OCH FRISKVÅRD 

Vilka är intentionerna med arbetsmiljöarbete och friskvård? 

En sund fysisk och psykosocial miljö är betydelsefullt för att medarbetare skall kunna fullgöra uppgifterna.  

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• varje vecka genomföra medarbetarsamling med arbetsmiljöfrågor på dagordningen 

• fortsätta medarbetar- och arbetsmiljöutvecklingsprogram tillsammans med Considium 

• uppmana alla anställda att nyttja sitt friskvårdsbidrag 

• genomföra en medarbetaraktivitet per termin med social interaktion som primärt syfte 

• genomföra minst ett strukturerat enskilt medarbetarsamtal med varje anställd 

• bidra i möjligaste mån till anställdas förbättrade allmänhälsa 
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HÅLLBAR UTVECKLING  

Vilka är intentionerna med arbetet för hållbar utveckling? 

Församlingen har ett ansvar för hållbar utveckling utifrån vår tro på att Gud skapade människan till förvaltare av 

skapelsen. 

Intentioner - under 2020 planerar vi… 

• välja Fair Trade och ekologiska produkter på de områden där dessa är tillgängliga och rimliga 

• handla medvetet och undvika produkter som ger stor negativ miljöpåverkan 

• se över el- och värmeavtal utifrån både ekonomiska och miljömässiga aspekter 

• tillämpa källsortering i köket och kontoren 

EKUMENIK 

EKUMENIK 

Vad är intentionen med ekumenik? 

Ekumenik är att synliggöra enheten mellan kristna. Det 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.  

Insatser - under 2020 planerar vi… 

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

som understryker kyrkans ansvar för miljö och mänskliga rättigheter 

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

med andra kristna församlingar 

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

• i Oslo genomföra en ”Skandinavisk gudstjänst” med åtminstone finska, norska och isländska 

församlingen 

BARN OCH FAMILJ 

Kyrkans verksamhet för och med barn och familjer tar sin utgångspunkt i kyrkans ansvar för dopuppföljning. Arbetet 
syftar till att på olika sätt stärka barn och familjers relation till den kristna tron.  Församlingens erbjudanden skall 
utformas så att också familjer med svaga ekonomiska resurser skall kunna vara med. Det är särskilt viktigt i samband 
med läger och konfirmationsundervisning. 

DOP 

Vilka är intentionerna med arbete kring dopet? 

Att genom dopet uppta barn i kyrkans gemenskap.  Att skapa en möjlighet att stärka relation mellan dopfamiljer och 
kyrkan. Att fira dop i församlingens huvudgudstjänst är det tydligaste tecknet på samhörigheten mellan alla döpta och 
understryker att vi har en gemensam kallelse och sändning i världen.  

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• erbjuda dopfest i början av året, då vi delar ut dopänglarna 

• erbjuda ett tillfälle för dopundervisning för vuxna. 

• tydligare medvetandegöra möjligheten till dop utanför Oslo 

• dela ut dopänglar till varje nydöpt barn 
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BABYCAFÉ I OSLO 

Vilka är intentionerna med Babycafé i Oslo? 

Att babycafé får vara en viktig mötesplats för föräldrar som delar erfarenheten av föräldraskap. Att en stunds sång, 

ljuständning och bön i samband med samlingarna ska få vara betydelsefulla inslag för att stärka relationen till tron och 

öka samhörigheten mellan de som deltar. Att göra steget mellan gudstjänst och babycafé mindre.  

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• genomföra Baby-café två gånger i veckan 

• erbjuda första hjälpen-kurs 

• använda kyrkorummet så ofta som det är meningsfullt 

FAMILJELÖRDAG I OSLO 

Vilka är intentionerna med Familjelördag i Oslo? 

Syftet med familjelördag i Oslo är att erbjuda en mötesplats för främst familjer, men också för vem som helst som har 
lust att mötas. Familjelördag innebär öppet café i samband med barnkörövningar och Kyrkis och bidrar till stärkande 
av samhörighet mellan de som deltar. 

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• vidareutveckla arbetet med fikavärdar 

• fortsätta erbjuda Familjelördag i Oslo två gånger i månaden under terminerna 

FAMILJEKYRKIS I FÖRSAMLINGARNA UTANFÖR OSLO 

Vilka är intentionerna med Familjekyrkis? 

Att Familjekyrkis ska vara en viktig mötesplats i Trondheim, Stavanger och Bergen. 

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• fortsätta stärka det välfungerande arbetet med Familjekyrkis i Stavanger och Trondheim. 

• Verka för att få bättre besöksantal på Familjekyrkis i Bergen 

• i samband med Familjekyrkis genomföra sångstund och andakt inne i kyrkan 

• i Stavanger och Bergen genomföra familjekyrkis samtidigt med ett ”Öppet Café” 

FAMILJELÄGER 

Vilka är intentionerna med familjeläger? 

Att läger ska få stärka samhörigheten genom gemensamma upplevelser och ge bättre möjligheter och tid till viktiga 
samtal och andaktsliv. Målgruppen är primärt de familjer vi möter i Kyrkis, Familjekyrkis, Barnkörerna eller vid dop och 
andra högtider.  

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• genomföra ett familjeläger med minst 10 deltagande familjer 

• bjuda in familjerna i Trondheim, Bergen och Stavanger 

 

 

 

 



 
5 

KONFIRMANDER 

Vilka är intentionerna med konfirmandarbete? 

Konfirmandundervisningen syftar till att ge konfirmanden möjlighet att växa in i en personlig tro, stärka gemenskapen 
med varandra och församlingen och genom konfirmationsgudstjänsten få bekräftat att Gud står fast vid det löfte som 
gavs vid dopet – ”Jag [Gud] är med dig alla dagar till tidens slut”.  

 
Insatser - under 2020 planerar vi… 

• erbjuda alla som önskar konfirmationsundervisning i Oslo med omnejd  

• erbjuda årets konfirmander minst 5 lägerdygn  

• hålla den handlingsplan som finns för konfirmandarbetet i församlingen uppdaterad 

UNGA LEDARE 

Vilka är intentionerna med Unga ledare? 

Arbetet med Unga ledare syftar till att erbjuda tidigare konfirmander och andra intresserade ett växande i tro och ett 
stärkande av relationen till församlingen med meningsfulla uppgifter.  

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• genomföra en ledarutbildning med församlingens unga ledare 

• fortsätta samarbetet med Karlstads stifts och bidra till deras ledarutbildning 

• erbjuda unga ledare att bidra som frivillig resurs vid olika mötesplatser 

• erbjuda regelbundna träffar under terminerna när det inte är ledarutbildning  

ÖVRIGT ARBETE MED BARN 

Vilka är intentionerna med arbetet? 

Vår verksamhet skall utformas i medvetenhet om barns behov och perspektiv. Arbetet ska utföras i enlighet med 
resultat av genomförda Barnkonsekvensanalyser (BKA).  

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• arbeta aktivt med alla medarbetare och gudstjänstfirare för att både barn och vuxna skall känna sig trygga i 

gudstjänsten. 

• arbeta aktivt med bibelberättelseförmedling för barn i gudstjänstlivet, under familjegudstjänster och i 

barnhörnor vid somliga tillfällen under övriga året. 

• fira familjegudstjänster i Oslo två till tre gånger per termin 

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

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

med i gudstjänsten. 

• utveckla barnhörnan/kapellet i kyrkorummet i Margaretakyrkan  

• uppdatera alla medarbetares kunskap kring BKA 

UNGA VUXNA 

Med begreppet unga vuxna menar vi gruppen 18 till 25 (ca). Denna åldersgrupp har fram till nyss varit stor i Norge, 

men det senaste året blivit betydligt mindre. Det är en åldersgrupp som gör sina första vuxenupplevelser i arbets- eller 

studieliv. Församlingen vill finnas tillhands för denna åldersgrupp inte minst ur ett diakonalt perspektiv. 

Vilka är intentionerna? 

Att skapa särskilda mötesplatser åt åldersgruppen 18 – 25 för social verksamhet och erbjuda en plats som stärker 
personens relation till församling och tro.  
Att arbetet ska ske så att församlingen synliggör sig i miljöer som denna åldersgrupp förväntas vara.  



 
6 

Under 2020  

Under 2020 kommer det vara sparsamt med aktiviteter. På grund av nyrekrytering av personal kommer arbetet 2020 

inrikta sig på att se över vilka möjligheter församlingen har för att möta denna målgrupp. 

MITT I LIVET OCH ÄLDRE 

Församlingen erbjuder mötesplatser av olika slag som är riktade till människor mitt i livet eller äldre.  

ONSDAGSTRÄFF OCH ANDRA TRÄFFAR  

Vilka är intentionerna med onsdagsträffar och andra träffar? 

Att erbjuda mötesplatser som har primärt ett socialt/diakonalt perspektiv och innehåller oftast moment av 

andaktsfirande eller en tematik som berör tro och existens. 

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• genomföra 8 onsdagsträffar med intressanta gäster och god mat 

• inbjuda till en födelsedagsfest hösten 2020 

Dessutom finns två föreningar, Majklubben och Margaretaföreningen, som är tätt knutna till församlingen som 

erbjuder verksamhet och mötesplats för samma åldersgrupp.  

SAMTALSGRUPP OCH BIBELSTUDIUM 

Vilka är intentionerna med samtalsgrupper och bibelstudium? 

Samtalsgrupp och bibelstudium skall vara öppna för alla som vill fördjupa sig i frågor som berör tro och liv respektive 
bibeltexter.  

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• i Oslo inbjuda till samtalsgrupp en gång i månaden 

• i Oslo inbjuda till bibelstudium en gång i månaden 

• utveckla ytterligare möjlighet för trosfördjupning, tex genom konceptet ”katekumenat” 

RESOR OCH UTFLYKTER 

Vilka är intentionerna med resor och utflykter? 

Resor och utflykter har primärt ett socialt/diakonalt perspektiv men innehåller också moment av andaktsfirande.  

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• genomföra minst 2 dagsturer under sommaren 

• genomföra en tvådagarsresa till Västanå teater 

• i samverkan med Margaretaföreningen genomföra en sommarutflykt 

PILGRIMSVANDRING OCH RETREAT 

Vilka är intentionerna med pilgrimsvandringar och retreater? 

Intentionen med pilgrimsvandring och retreat är att ge möjlighet till fördjupning i tron i gemenskap med andra. 

Verksamheten anknyter till den gemensamma tysta meditationen som inleder veckomässan. 

På grund av nyrekryteringar som tillträder tjänster i januari 2020 så är det oklart vad församlingen kan erbjuda under 

året. 

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• erbjuda minst en kortretreat (hel- eller halvdag) 
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ARBETET I ÖVRIGA NORGE 

Vilka är intentionerna med arbetet i övriga Norge? 

Församlingsarbetet i Trondheim, Bergen och Stavanger är nu väletablerat på dessa platser. Fokus skall vara på att 
stärka det lokala ansvarstagandet, öka deltagandet och vidmakthålla det tydliga mönstret av månatligt 
gudstjänstfirande under terminerna.  

TRONDHEIM 

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• erbjuda babycafé en gång i månaden på en vardag under terminerna  

• erbjuda familjekyrkis, babycafé och gudstjänst en söndag i månaden under terminerna 

• ha luciafirande tillsammans med Ilen menighet 

• verka för ett gemensamt Valborgsfirande tillsammans med föreningen Svea 

• uppmuntra och stärka den lokala ansvarstagandet för aktiviteter 
 

STAVANGER 

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• ha Öppet café och Familjekyrkis under lördagen 

• anordna en vårfest  

• utveckla gudstjänstfirandet i samband med familjesamlingen 

• om luciadeltagandet ökar omorganisera luciafirandet så att det passar både barn och vuxna 

BERGEN 

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• en gång i månaden under terminerna fira gudstjänst, ha familjekyrkis och kör 

• servera kyrksoppa efter gudstjänsten 

• fira en ekumenisk gudstjänst med den Norske kirke (Johanneskirken) 

• arrangera en vårfest 

• genomföra ett luciafirande 
 

MUSIKVERKSAMHET  

Musiklivet bör aktivt bidra i församlingens arbete med gudstjänst, mission, diakoni och undervisning. 
Musiklivet ska aktivt få bidra till den enskildes reflektion och personliga möte med Gud. Församlingen i Oslo ska aktivt 
bidra till Oslos musikliv utifrån vår identitet som svensk församling och miljö.  

KÖRER FÖR BARN 

Vilka är intentionerna med barnkörarbetet? 

Att barn skall erbjudas en delaktighet i församlingens musikliv och att musiklivet skall utvecklas både på bredden och 
djupet. Körernas och övrig musiks mest centrala område ska vara gudstjänsten. Kören ska leda församlingen i lovsång 
samtidigt som de genom utövandet odlar kultur på olika sätt.  

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• fortsätta uppbyggande av ett barnkörnotbibliotek 

• utveckla den nystartade barnkören för äldre barn (10+) , DoReMi 

• erbjuda deltagande i barnkörläger 

• erbjuda ett familjeläger för hela församlingen med särskild inriktning för barnkörerna 
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KÖRER FÖR VUXNA 

Vilka är intentionerna med vuxenkörarbetet? 

Intentionen är att vuxna i olika åldrar skall erbjudas en delaktighet i församlingens musikliv och att musiklivet skall 
utvecklas både på bredden och på djupet i en konstnärlig medvetenhet. Körernas och övrig musiks mest centrala 
område ska vara inom ramen för våra olika gudstjänster. Kören ska leda församlingen i lovsång samtidigt som de 
genom utövandet odlar kultur på olika sätt. Enskilda korister skall uppmuntras att växa i solistiska insatser inom våra 
körprojekt. 

Insatser – under 2020 planerar vi… 

• stärka engagemang och sammanhållning i befintliga ensembler 

• arbeta för att kör, eller delar av kör, bidrar vid flertalet av gudstjänsterna  

• Utveckla arbetet med en tillfällig projektkör inför vissa gudstjänster (ex v modell ”Korallkör”) 

• att erbjuda en permanent kör: Kammarkören.  

• att erbjuda deltagande i projektkörer; Luciakör, ”kör för alla” (Korallkör), vårprojekt och liknande 

• internatshelger för kammarkör och projektkör 

• att erbjuda röstvård och extra stöd till enskilda sångare samt några besök av sångpedagog till grupperna 

• att erbjuda en ”Sjung i kör-helg”  

KONSERTER, INSTRUMENT OCH ÖVRIGT 

Vilka är intentionerna med konserter, instrument och övrigt?  

Att församlingsmedlemmar skall erbjudas en delaktighet i församlingens musikliv och att musiklivet utvecklas till en 
attraktiv och konstnärlig nivå. Att församlingen ska behålla och öka bredden av musikaliska uttryck i gudstjänster och 
vid konserter. Att Margaretakyrkan blir mer synlig och eftertraktad för det fina akustiska rummet och våra förnämliga 
instrument.  

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• genomföra program i Musik i Margaretakyrkan innehållande program av både gästande solister/ensembler 

och församlingens egna resurser 

• fortsätta erbjuda program särskilt lämpliga för Margaretakyrkans förnämliga instrument 

• rekrytera fler frivilliga konsertvärdar 

• samverka med kyrkomusikfestival, orgelfestival och andra lämpliga festivaler/arrangemang med t ex en 

festivalhögmässor eller andra program 

• bidra under Earth Hour i Oslo med lämpligt program 

SÄRSKILDA DIAKONALA INSATSER 

SÄRSKILDA DIAKONALA INSATSER 

Vilka är intentionerna med särskilda diakonala insatser?  

Ett diakonalt förhållningssätt ska genomsyra allt som händer i församlingens namn. Särskilda diakonala insatser ska 
erbjudas som en del i församlingens uppdrag att komma nödställda till hjälp. 

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• stärka rutiner och strukturer för materiell hjälp och annat stöd i utsatthet 

• erbjuda samtalsstöd och akuthjälp 

• besöka enskilda på institution så som fängelser och sjukhus och i hemmen 

• etablera nya kontakter i norskt samhällsliv för att fler svenskar i utsatthet ska kunna nås. 

•  
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BASAR 

BASAR 

Vilka är intentionerna med basaren? 

Syftet med Margaretakyrkans basar är flerfaldigt; den ska generera ett gott ekonomiskt bidrag till viktiga ändamål, den 
ska få ha en social/diakonal betydelse för många frivilliga, den ska erbjuda medlemmar möjligheten att bidra och den 
skall få vara ett betydelsefullt kulturellt bidrag till lokalsamhället. 

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• genomföra en julbasar där överskottet skänkes till välgörande ändamål 

• arbeta för att fler yngre församlingsmedlemmar engagerar sig i arbetet 
 

ÖVRIGA MÖTESPLATSER  

ÖVRIGA MÖTESPLATSER 
 

Vilka är intentionerna med övriga mötesplatser? 

 

Församlingens mötesplatser skall ha ett socialt och diakonalt syfte och vara generationsöverskridande. De skall bland 

annat få utgöra en lågtröskelmöjlighet att stärka den enskildes relation till församling och kristen gemenskap och 

erbjuda ett sammanhang att ingå i. 

Insatser - under 2020 planerar vi… 

• genomföra minst en konstutställning 

• genomföra en fettisdagsfest 

• genomföra en loppmarknad under våren 

• genomföra en ”dugnad” kring hus och i trädgård 

• genomföra ett valborgsfirande, i egen regi eller i samverkan 

• genomföra ett nationaldagsfirande på nationaldagen 

• genomföra barnens nationaldag 

• bidra till svenskt midsommarfirande 

• genomföra en kräftskiva 

• genomföra luciafirande 

KOMMUNIKATION OCH MEDLEMSARBETE 

KOMMUNIKATION 

Vilka är intentionerna med kommunikation? 

Med olika former av kommunikation skall vi förmedla både vad församlingen är och gör. Kommunikationsplaner finns 
för flera evenemang och verksamhetsområden. Medlemsmagasinet INTRYCK och nyhetsbrev för Oslo, Trondheim, 
Bergen och Stavanger är den regelbundna kommunikation som når flest medlemmar. 

Insatser – under 2020 planerar vi… 

• ge ut fyra nummer av medlemsbladet INTRYCK 

• distribuera nyhetsbrev varje månad till Oslo, Trondheim, Bergen och Stavanger 

• annonsera tydligt och rikligt på sociala medier 

• annonsera de större arrangemangen i tryckta medier för att nå en bredare målgrupp 

• uppdatera kommunikationsplaner och använda oss av kommunikationsplaner mer flitigt för att få bästa 

effekt av vårt kommunikationsarbete 

• sända välkomstbrev till alla nyinflyttade 

• ringa upp alla nyinflyttade för att erbjuda dem möjligheten att bekräfta sitt medlemskap 
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MEDLEMSARBETE 

Vilka är intentionerna med medlemsarbetet? 

Huvudintentionen är att upprätthålla en god kontakt med församlingsmedlemmar. Grundförutsättningen för det är att 
vidareutveckla en systematiskt och välfungerande medlemshantering som vid varje tid skal vara så aktuellt som 
möjligt.  

Insatser – under 2020 planerar vi…. 

• handlägga inträde och utträde av medlemma samt förande av församlingens kyrkoböcker 

• knyta kontakt med nyinflyttade medlemmar bl.a. genom att sända välkomstbrev till dessa  

• hålla medlemsregisteret ajour genom att bl.a. varje kvartal läsa in nyinflyttande medlemmar 

• kommunicera med norska myndigheter kring medlemsfrågor 

• kommunicera med Consort, call-center, för att de ska kunna kontakta medlemmar i nya ringkampanjer 

• kommunicera med medlemmar som önskar kontakt angående sitt medlemskap 

• sammanställa medlemsinformation som Fylkesmannen/Departementet kräver för att utbetala statsstöd 

• samarbeta med Kyrkokansliet i Sverige i medlemsfrågor 

• handlägga ärenden om stödmedlemskap och prenumeration av magasinet INTRYCK 

• 1-2 gånger/år inhämta information om medlemmar som bor i Norge  

 

PERSONAL 

Alla medarbetare, engagerade frivilliga och anställda, är församlingens viktigaste tillgång. Svenska kyrkan i Norge 

arbetar kontinuerligt med att stärka kompetens och engagemang bland alla engagerade. 

Insatser – under 2020 planerar vi…. 

• fortsätta det påbörjade arbetsmiljö- och personalfortbildningsarbetet med Considium med inriktning på 

- kommunikation i arbetslaget 

- arbete kring uppgiften, målgrupper och verksamhetsmål 

 

FASTIGHETEN 

Vilka är intentionerna med fastighetsarbetet? 

Syftet med fastighetsarbetet är att tillse att församlingens uppgifter kan utföras i ändamålsenliga lokaler. 

Intentionerna är att underhålla och utveckla lokalerna på ett så gott sätt som möjligt utifrån de ekonomiska 

förutsättningar som finns. Församlingen äger också bostäder vars syfte är att möjliggöra eller underlätta rekrytering av 

personal. 

KYRKOBYGGNAD 

Insatser – under 2020 planerar vi… 

• renovera konstglasfönstren i läsrummet 

• anpassa ingången till läsrummet för att bli tillgänglig för barnvagnar och rullstolar. 

• renovera salarna 

 

 

 


