Menighet og sokn – samme hva?
Seminar om kirkeordning og lokal menighetsutvikling
Tid: 11. mars 2013, kl. 09-16
Sted: Det teologiske menighetsfakultet, Aud 1

Hovedinnledere: Fra venstre: Björn Vikström (biskop i Borgå stift, Finland), Asgeir
Solstad (direktør for Helgeland museum) og Paul Erik Wirgenes (avd. dir. i
Kirkerådet).

Kirkeordningen i Den norske kirke er i endring. Alle sier at menigheten eller den
lokale kirke er det viktigste, og at andre ordninger må bygge opp om denne. Innen
rammen av fagfeltet menighetsutvikling spør vi: Hvordan kan vi organisere den lokale
kirke slik at man legger best mulig til rette for menigheten og for menighetsutvikling?
Seminaret arrangeres av prosjektet «Menighetsutvikling i folkekirken» ved MF, i
samarbeid med Kirkerådet og KA.
Program:
09.00 Ankomst / kaffe mm
09.15: Menighetsutvikling – en visjon og et program. Innledende refleksjon ved
Erling Birkedal, prosjektleder ved MF

09.30: Soknet som enhet for kirkelig virksomhet og utvikling. Foredrag ved
Björn Vikström, biskop i Borgå stift, Finland
Kommentar ved stipendiat ved MF Turid Skorpe Lannem – Samtale

11.00: Menighet og sokn i Den norske kirke. En presentasjon og analyse av
FOU-prosjekter de siste årene, med vekt på hva som styrker menighetsutvikling.
ved Asgeir Solstad, direktør for Helgeland museum
Lunsj
Kommentar ang. FOU-prosjekter ved direktør i KA Marit H. Hougsnæs –
samtale

13.15: Ledelse av den lokale kirke.
Presentasjon av kirkeordningssak til Kirkemøtet 2013, med vekt på samspill
mellom råd og ansatte lokalt, ved avd. dir. i Kirkerådet Paul Erik Wirgenes,
14.15 Paneldebatt:
I tillegg til innledere deltar disse i panelet:
Per Kristian Aschim, rådgiver i Presteforeningen
Hege Fagermoen, prost i Søndre Follo, Borg
Marit Halvorsen Hougsnæs, direktør i KA
Kristin S Meløe, kirkeverge i Tromsø
Debattleder: Sunniva Gylver, stipendiat ved MF

15.45: Avsluttende kommentar – ved Harald Hegstad, professor ved MF

Kursavgift, inkl. lunsj: kr.400.
Påmelding innen 1. mars til: kurs@mf.no
Skriv i påmeldingen: «MUV-seminar 11.03.12», navn og fakturaadresse.

