Kirken i Stavanger mot 2020 – Spørsmål til menighetsrådene november 2016-mars 2017

Til menighetsrådene i Stavanger.
Bakgrunn:
Innhentingen av informasjon til prosjektet «Kirken i Stavanger mot 2020», avdekket mange
spennende ønsker angående kirkens relevans og utviklingen i årene framover. Det neste halve året
vil prosjektet se nærmere på tre av de temaene som ble hyppigst nevnt, nemlig «Ungdom 16-30»,
«Gudstjenester og hellige handlinger» og «Diakoni». Disse kan leses mer om på:
www.kirken.stavanger.no/kirken-mot-2020/
Dette betyr ikke at andre områder er uviktige. Prosjektets hovedmål er fremdeles å se på helheten
mht. relevans, organisasjonskultur og ressursbruk i kirken. Men ved å arbeide konkret med
enkeltemner innenfor ungdom, diakoni, hellige handlinger, samt en fjerde kategori vi har kalt
«annet», håper vi å gjøre erfaringer som kan skape ringvirkninger også for kirkens andre felt.
Vedlagt er fire spørsmålsark; ett per tema.
Vi ber menighetsrådet drøfte og besvare disse innen 5.mars.
Fristen er satt først om nesten fire måneder fordi spørsmålene er store og viktige. De må gjerne
drøftes i mindre grupper og utvalg og i stab, før man vedtar menighetens svar i menighetsråd. Vi
ønsker også dialog med prosjektet underveis. Tidsfristen bør også muliggjøre å behandle dem over
flere møter, eller sette opp et ekstra menighetsrådsmøtet til dette.
Vi håper dere ser verdien av spørsmålene og slike drøftinger også internt i menigheten. Det er
avgjørende for prosjektet at det ikke kun foregår på Fellesråds- eller bispedømmenivå, men først og
fremst i menighetene. Dermed er prosessen og arbeidet med disse spørsmålene nesten like viktige
som svarene man måtte komme fram til.
Vi har forståelse for at man ikke kan gå like dypt inn i alle temaene. Menighetene står fritt til å velge
hvor de vil legge sitt hovedfokus, og å f.eks. si at «dette temaet har vi valgt å kun drøfte i AU eller
stab e.l.» Det er viktig at ikke dette blir et tidkrevende skrivebordsarbeid. Prioritere derfor
samtalene, framfor sluttproduktet, og send evt. svarene kun i stikkordsform, om det er
tidsbesparende. Det er for øvrig viktig at det som dere sender fra dere er vedtatt i Menighetsrådet.

Ved spørsmål, ta kontakt!

Med vennlig hilsen
Tor Magne Nesvik
Prosjektleder
Kirken i Stavanger mot 2020
tor.magne.nesvik@stavanger.kommune.no / 91197737.
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Aldersgruppen 16-30
En relevant kirke er til stede for ungdom og unge voksne! De er viktige fordi de er i en viktig
brytningstid i livet der kirken bør være til stede. Men de skal også forme fremtidens kirke. Hvordan vi
er kirke for folk i ungdomstiden, er avgjørende for hva de tenker om kirken også når de blir voksne.
Men kirken skal ikke bare tilby ungdommene noe, men også formes av ungdommene selv.
Les mer om hva som foregår for ungdom i dag, samt noen eksempler fra andre byer, på prosjektsiden
om ungdom:
http://kirken.stavanger.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/41838/Hva-skjer-av-og-for-ungdom-og-ungevoksne-i-kirken-i-Stavanger

Spørsmål til menighetsrådet:
Hva tenker dere som menighet at disse aldersgruppene er opptatt av, eller «trenger kirken til»?
Hva oppnår menigheten i dag for denne målgruppen?
Hva ønsker menigheten å oppnå for denne målgruppen?
For å oppnå det dere ønsker; hva må menigheten i så fall…
…fortsette med å…?
…gjøre mer av?
…begynne med?
…gjøre mindre av?
…slutte med?
For å oppnå det dere ønsker, hva må kirken i Stavanger som helhet i så fall…
…fortsette med å…?
…gjøre mer av?
…begynne med?
…gjøre mindre av?
…slutte med?
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Gudstjenester og hellige handlinger
Hvem når vi med våre ulike hellige handlinger? Hvem når vi ikke? Hvor stor del av kirkens ressurser
ønsker menigheten skal brukes på søndagens gudstjeneste? I deler av befolkningen kan det se ut til
at møter, andakter, korøvelser, liturgiske samlinger, åpen kirke, kirke-kaféer osv. oppleves som vel så
viktige «hellige handlinger» som den tradisjonelle gudstjenesten. Hvordan forholder menigheten seg
til dette, hvis det i det hele tatt stemmer hos dere? I hvilken grad preger det ressursbruken? Og hva
med forholdet mellom frivillige og vigslede/ansatte sine ansvarsområder i framtidens kirke? Hvilket
gudstjenesteliv ønsker egentlig menighetsrådene? Denne type tematikk håper vi kan danne noe av
bakteppet for spørsmålene under.

Spørsmål til menighetsrådet:
I hvilken grad forløper de forordnede gudstjenestene slik menighetsrådet ønsker mht.
gudstjenestetype, tidspunkt, målgruppe, eventuell variasjon osv.? Hvilke endringer ville dere
eventuelt foretatt om menighetsrådet i 2020 hadde blanke ark, kunne disponere sine ressurser fritt,
var fristilt fra biskopens forordning, og fikk godkjent enhver endring i gudstjenesteordningen?
Hvordan ville årshjulet eller uka i menigheten, i bydelen eller i byen se ut mht. hellige handlinger?
For å oppnå dette; hva måtte menigheten i så fall…
…fortsette med å…?
…gjøre mer av?
…begynne med?
…gjøre mindre av?
…slutte med?

For å oppnå menighetens ønsker, hva må kirken i Stavanger som helhet i så fall…
…fortsette med å…?
…gjøre mer av?
…begynne med?
…gjøre mindre av?
…slutte med?

Hva tenker menighetsrådet om potensialet for frivillige medarbeidere mht. temaet ovenfor?

Hva tenker menighetsrådet blir de viktigste oppgavene for lønnede medarbeidere mht. temaet
ovenfor?
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Diakonale perspektiv
Kirken som fellesskapsarena og relasjonsbygger. Kirken som gir rom for de eksistensielle samtalene,
utfordrer til refleksjon om verdispørsmål. Kirken som legger til rette for tenkning om hvordan det er
å være menneske i dag, bak alle fasadene. Kirken som både spør hvem som i dag faller utenfor og
trenger et ekstra blikk, men også er til stede for mennesket som tilsynelatende ser ut til å klare seg
selv. Disse temaene er mange opptatt av både når vi spør etter kirkens relevans i en ny tid. I
prosjektet har vi samlet denne tematikken under betegnelsen «diakonale perspektiv». Vi skiller
mellom to temaer:
-Diakoni knyttet til ulike typer «utenforskap»
-Diakoni knyttet til «folk flest» og ønsket om relasjoner, mening, fellesskap, verdiforankring, undring
osv.

Spørsmål til menighetsrådet:
«Utenforskap»: Integrering av flyktninger
Hvordan ønsker menighetsrådet at deres egen menighet og kirken i Stavanger som helhet skal
arbeide ovenfor spørsmål knyttet til integrering av flyktninger og nyinnflyttede med utenlands
opprinnelse i kommunen?
«Utenforskap»: Eldre hjemmeboende og beboere på sykehjem/institusjonene
Hvordan ønsker menighetsrådet at deres egen menighet og kirken i Stavanger som helhet skal
arbeide ovenfor spørsmål knyttet til beboerne på sykehjem og liknende institusjoner?
«Utenforskap»: Samarbeid med andre diakonale aktører
Hva ønsker menighetsrådet å oppnå med dagens samarbeid, eller med eventuelt økt samarbeid med
diakonale aktører som Bymisjonen, Dialogsenteret, Kia, NMS, IMI-kirken osv.?
«Samtaler, relasjoner, eksistens»:
Hva ønsker menighetsrådet å oppnå mht. å imøtekomme folks opptatthet av eksistensielle spørsmål,
tro og tvil, og utfordringene knyttet til ensomhet, skam, stress, prestasjonsjag osv.?
Hva ønsker menighetsrådet at kirken i Stavanger som helhet kan tilby innenfor en slik tematikk?
I hvilken grad tenker menighetsrådet at kirken og menigheten skal være opptatt av og svare på slike
«samfunnsdiagnoser» og behov?
Felles for både «utenforskap» og «samtaler, relasjoner, eksistens»
Hva tenker menighetsrådet om potensialet for frivillige medarbeidere mht. temaene ovenfor?
Hva tenker menighetsrådet blir de viktigste oppgavene for lønnede medarbeidere mht. temaene
ovenfor?
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Annet
Det finnes selvsagt en rekke andre viktige spørsmål for kirkens framtid. Men prosjektet kan ikke se på
alt samtidig. Har dere andre emner som dere som menighet er opptatt av, så gi gjerne innspill også
på dette.
«Annet»-kategorien omhandler ellers arbeid med å se på struktur og organisering, på prosessen
omkring kommunesammenslåing og tematikk som kirken ved bispedømmene, fagforeningene,
kirkemøtet eller kommunen ellers er opptatt av.
Ressurssituasjonen i årene framover tilsier behovet for en økt satsing på frivillighet, en vurdering av
hvor mange staber og menighetsråd som det er gunstig å ha, et kritisk blikk på hvilke
arbeidsoppgaver som skal prioriteres, potensialet for andre, eksterne finansieringsordninger og
givertjenester, et fokus på økt samarbeid og koordinering av menighetenes arbeid på tvers av dagens
menighetsgrenser, og behovet for økt fokus på markedsføring, informasjon osv.
Disse spørsmålene vil blant annet utredes videre i løpet av våren 2017, og menighetsrådene vil
inviteres til nye drøftingsrunder. Men kom gjerne med innspill alt nå om det er tematikk dere har
høyt på agendaen i menighetsrådet knyttet til årene fram mot 2020!
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