Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI)
KOMMUNIKASJONSSTRATEGI (2011 – 2014)
TILTAK og FORVENTEDE RESULTATER (del 2)

Tiltak / Aktiviteter

Visjon

Lokal kirke i globalt
felleskap.
Styrke kirkens folkelige
engasjement for fred, global
rettferdighet og vern om
skaperverket

Se aktiviteter knyttet til
forventede resultater
R1 – R5

Indikatorer

Ref.dok. /metode

Spesifisert for hvert forventede resultat, se R1 – R5
Antall menigheter/bispedømmer/organisasjoner som
har gjort bruk av KUI som ressurs (mål: minst 500
menigheter/kirkelige organisasjoner har gjort bruk av
KUI som kilde til informasjon, ideer, inspirasjon
og/eller støtte til arbeid med nord/sør-tema)

Løpende
monitorering;
årsrapporter

Antall menigheter/ bispedømmer/organisasjoner som
oppfatter KUI som relevant.

Intervjuer
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Mandat

Prosjektleder
ansatt på heltid,
nett-redaktør på
deltid.
Velfungerende
prosjektkomité

KUI skal styrke Den norske kirke i arbeidet for fred, global rettferdighet og vern om skaperverket, lokalt, nasjonalt og globalt, ved å
bidra til økt innsikt, bedre identifikasjon, endrede holdninger og konkrete handlinger.
KUI har fire tematiske hovedfokus/folkeopplysningsoppgaver:
1) Klima, miljø, forbruk og rettferd (vern om skaperverket – herunder global medborgerskapstenkning),
2) Kirkelig refleksjon om nord/sør-spørsmål (herunder hiv og aids, menneskerettigheter, vold & konflikt/fredsarbeid),
3) Globalt gudstjenesteliv (basert på likeverd og ressursdeling),
4) Vennskapssamarbeid og dialog (i Norge og i Sør).
KUI skal legge til rette for engasjement rundt disse temaene i Dnk.

Forutsetninger

Norad fortsetter
sin støtte til KUIs
virksomhet

Forventede resultater

Tiltak / Aktiviteter

R 1 – Klima, miljo,
forbruk og rettferd
KUI er en sentral
aktør for at lokale
menigheter
mobiliserer rundt
klimarettferdighet og
global
medborgerskap

KUI synliggjør
nord/sør
problematikk i det
offentlige rom og
overfor
beslutningstakere

1.1 Ha relevante nettsider som er
leservennlige og oppdaterte –
www.kui.no
www.gronnkirke.no
1.2 Utvikle menighetspedagogisk
informasjons- og ressursmateriell som
spres til relevante målgrupper
1.3 Tilby artikler og annet stoff til kirke
blader og nettsider

Indikatorer




Spredning av / etterspørsel etter ressursmateriell.
Best case eksempler på bruk av ressursmateriell.




1.4 Delta på relevante arrangement i
menigheter/bispedømmer/organisasjone
r – ha stand på stevner, holde
seminarer, tilby opplegg til
folkehøgskoler, skolere ungdomsledere,
osv.
1.5 Løpende kontakt med nøkkelpersoner i
bispedømmer og organisasjoner.
1.6 Bidra til kirkens offentlige stemme rundt
miljø- og klimaspørsmål gjennom
samarbeidet Skaperverk og bærekraft:
Et felles kirkelig tiår for endring i kirke og
samfunn (Dnk, NKR, KN)
1.7 Samarbeide med søsterkirker i Sør om
klima-rettferdighet
1.8. Mobilisere til kirkelig deltakelse i
nord/sør relaterte kampanjer

Antall treff på nettsider (mål: 500 per måned) og
antall mottakere av nyhetsbrev (fra kui.no og
gronnkirke.no (mål: henholdsvis 500 og 2000)

Antall artikler publisert i kirkeblader og nettsider
(mål: minst seks per år) og responser på disse;
Henvisninger til KUI stoff hos
menigheter/bispedømmer/organisasjoner, på
websider eller i annet materiell.
Antall besøk til relevante arrangement i
menigheter ( mål: deltakelse på arrangement hos
minst ti menigheter/bispedømmer/org. per år )



Kontaktnettverk i bispedømmene (mål: kontakt
med ressursgrupper/relevante personer i hvert
bispedømme)



Antall utspill til myndigheter, andre
beslutningstakere og landsdekkende medier (mål:
3 høringsuttalelser og medieinnlegg per år)
Medieoppslag relatert til Skaperverk og bærekraft





Felles utspill før og etter COP 17 (Sør-Afrika
2011)


Oppslutning om disse;
Eksempel: kirkelig tilslutning til underskrifts-kampanje
koordinert av Kirkens Nødhjelp
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Ref.dok.
/metode

Forutsetninger

Baseline – exit
line

Prosjektleder
ansatt på full tid,
nett-redaktør på
deltid

Løpende
monitoring

Velfungerende
prosjektkomité

/ Årsrapport
Velfungerende
samarbeid med
Dnk (MKR/KISP),
NKR, KN o.a.

Relevante
medier

Tiltak / Aktiviteter

R 2 – Kirkelig
refleksjon om
nord/sorspørsmål

2.1. Støtte lokalt baserte aktiviteter med
nord/sør fokus gjennom tildeling av
prosjektstøtte og tematiske eller
andre bidrag

Indikatorer





Forventede resultater

(hiv&aids,
menneskerettigheter,
vold/konflikt/fred
sarbeid)

KUI er godt kjent
og blir benyttet
som ressurs av
menigheter/bispedømmer/organisasjoner
.

2.2. Legge til rette for nasjonalt og
regionalt samarbeid rundt nord/sør
tema
2.3. Legge til rette for sterkere
involvering av migranter i
lokalmenigheters fokus på nord/sør
tema



Antall mottakere av prosjektstøtte (mål:
prosjekter fra alle bispedømmer og minst 5
organisasjoner har fått støtte og
oppfølging)
Vurdering av brukereffekten av hvert av
prosjektene som mottar støtte gjennom
systematisk feedback fra brukerne.

Best case eksempler på involvering av
migranter i lokalmenigheters nord/sør fokus

2.4 Tilrettelegge for erfaringsutveksling
på web, med vekt på hvordan jobbe
med nord/sør spørsmål i en
kirkesammenheng



Feedback fra brukerne viser relevans av
informasjon på www.kui.no og
www.gronnkirke.no om kirkers arbeid med
nord/sør spørsmål

2.5. Samarbeide med kirkelige
utdanningsinstitusjoner om
integrering av nord/sør-spørsmål i
planarbeidet og i forskning



Deltakelse på fagdager (mål: 20
representative deltakere pr. gang)
Nord/sør-spørsmål er integrert i fagplaner

2.6. Samarbeide med søsterkirker i Sør
om felles globale utfordringer,
spesielt hiv&aids (NordenFOCCISA)
2.7. Legge til rette for nord/sør relaterte
utspill/uttalelser i samarbeid med KISP
og Mellomkirkelig råd







2-4 mastergradsoppgaver påbegynt/fullført
Minst 4 konsultasjoner/fellestiltak
gjennomført
Årlig møte i styringsgruppe, 2
formidlingsseminar avholdt i Nord, 2 i Sør

Debattinnlegg, uttalelser og lignende fra
KUI/KISP/Mellomkirkelig råd om relevante
tema og respons på disse.
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Forutsetninger

Rapporter fra
mottakere av
prosjektstøtte

Det forutsettes at
KUI er kjent og
oppfattes som
relevant av
menighetene/bis
pedømmene

Årsrapport

Prosjektleder
ansatt på heltid.

Årsrapport

Velfungerende
styringsgruppe

Best case eksempler på nasjonalt og
regionalt samarbeid tilrettelagt av KUI





Ref.dok.
/metode

Brukertest av
nettsidene

Undersøkelse
av
fagplaner

Rapporter

Velfungerende
samarbeid med
økumeniske
organer som KV,
LVF, KEK, EAA
og partnerkirker i
Brasil, SørAfrika,
Midtøsten,
Norden og
FOCCISAlandene

Velfungerende
samarbeid med
NKR, KN o.a.
Relevante
medier

R 3 – Globalt
gudstjenesteliv

Forventede resultater

KUI legger til rette
for menighetene å
være ”lokal kirke i
globalt fellesskap”,
nå ut til nye
målgrupper og
skape økt
bevissthet om
nord/sør-spørsmål

3.1. Arrangere nettverkssamlinger /
seminarer med fokus på sanger,
bønner og liturgisk materiell fra den
verdensvide kirke, evt. med gjester
fra Sør
3.2. Utvikle liturgisk materiell til
Nord/sør-søndag, Freds- og
menneskerettighetssøndag,
Verdens aidsdag, Skaperverkets
dag mv. med vekt på global
rettferdighet






Oppmøte på arrangementene og aktører
representert (mål: et flertall av
bispedømmene er representert på
arrangement i løpet av et år)
Deltakerevalueringer i etterkant av
seminarer / konferanser
Antall menigheter som har benyttet
publisert materiell på www.kui.no (mål:
minst 100 per år)



Syng håp 1 og 2 er kjent og brukt i alle
bispedømmer og i minst 300 menigheter



150 personer har deltatt på
formidlingsseminar i 4-årsperioden (kirkelig
ansatte og studenter på
utdanningsinstitusjonene)



Sang og musikk fra søsterkirker er inne i
liturgisk musikk-serie



Nord/sør-perspektiv er mainstreamed i
utdanning og etterutdanning av prester,
kirkemusikere, diakoner og kateketer
(pensum og fagplaner).

3.5. Utvikle samarbeid og
ressursutveksling med
migrantmenigheter i Norge om
globalt gudstjenesteliv
3.6. Videreføre føringer for nord/sørperspektiv i implementering av
Gudstjenestereformen (allment
gudstjenesteliv)

Årsrapport
Brukertest av
nettsidene

Jmf. Kvalitativ
undersøkelse
(R 5)

3.3. Videreføre KUIs liturgidatabase
3.4. Videreføre bruk av ”Syng håp” 1 og
”Syng håp” 2 i tråd med
monitoreringsrapportens
anbefalinger (2009)

Løpende
monitorering
og
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Undersøkelse
av fagplaner

Det forutsettes at
KUI er kjent og
oppfattes som
relevant av
menigheter/bispe
dømmer
Prosjektleder
ansatt på heltid;
nettredaktør på
deltid.
Velfungerende
styringsgruppe.

Tiltak / Aktiviteter

Forventede resultater

R4–
Vennskapssamarbeid og dialog
KUI videreutvikler
aktiv
kulturformidling og
erfaringsutveksling mellom
Dnk og
søsterkirker i Sør
og med
migrantmiljøer i
Norge

R5–

Nettverk og
evaluering
(Tverrgående
tiltak/prosesser)

Indikatorer

4.1. Organisere regionale
vennskapskonferanser



To vennskapskonferanser avholdt i 2
bispedømmer med hver 50 deltakere

4.2. Styrke norske menigheters arbeid med
gjensidige vennskapsavtaler med
menigheter i Sør



Økning fra nåværende nivå til at 500
menigheter (av 1300) har gjensidige
vennskapsrelasjoner med menigheter i Sør

4.3. Avholde kultur-turneer med musikere og
bildekunstnere fra Sør



Minst 50 menigheter har i 4-årsperioden
hatt besøk av personer som formidler
kontekstuelle kulturuttrykk og politiske
visjoner fra Sør

4.4. Involvering av migrantmiljøer i nord/sør
informasjon i norske menigheter, i
samarbeid med Flyktningenettverket i
NKR



5.1. God kontakt med relevante
organisasjoner, særlig Global Info/NKR,
Kirkens Nødhjelp og RORG






5.2. God kontakt med internasjonale
kirkenettverk som Kirkenes Verdensråd,
Det lutherske verdensforbund, EAA
(Ecumenical Advocacy Allinansce) og
One Body samarbeidet i NKR.
5.3. Vha større kvalitativ undersøkelse
kartlegge KUIs bidrag til å forsterke det
globale perspektiv i gudstjenesteliv,
diakoni og kirkelig undervisning.





Minst 25 menigheter har gjort aktiv bruk av
ressurspersoner fra migrantmiljøer
Best case eksempler

Ref.dok.
/metode
Årsrapport

Jmf.
kvalitativ
undersøk
else (R 5)
Most
Significant
Change
Stories

Det forutsettes at
KUI er kjent og
oppfattes som
relevant av
bispedømmene
og SMMorganisasjonene
Prosjektleder
ansatt på heltid.
Velfungerende
styringsgruppe.

Det forutsettes at
de andre
virksomhetsområ
dene i
Mellomkirkelig
råd fortsetter
omtrent som per
i dag.

Eksempler på samarbeid og utfallet av
dette
Eksempler på nyttig informasjonsutveksling

Eksempler på ressurser fra Sør brukt i
kirker i Nord etter tilrettelegging fra KUI

Svar på kartleggingen i undersøkelsen

Forutsetninger

Kvalitativ
undersøk
else/forsk
ningsprosj
1
ekt

For å kunne foreta en kartlegging av impact vil det være behov for en kvalitativ undersøkelse. Den tenkes gjennomført 2013 slik at den kan gi bakgrunn for videre
arbeid med ny strategi for neste periode (2015-2018).
1
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Forkortelser:
Dnk: Den norske kirke
MKR: Mellomkirkelig råd
KISP: komité for internasjonale spørsmål
SMM: Samarbeidsråd for Menighet og Misjon
NKR: Norges Kristne Råd
KN: Kirkens Nødhjelp
KV: Kirkenes Verdensråd
LVF: Det lutherske verdensforbund
FOCCISA: Fellowship of Christian Councils in Southern Africa
KEK: Konferanse av Europeiske Kirker
EAA: Ecumenical Advocacy Alliance
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