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Forslag til vedtak:
Årsmøtet tar Årsplan for 2020 til orientering.

Årsplan for styret i Norske kirkeakademier 2020
Strategiplanen for Norske kirkeakademier er den grunnleggende planen for satsninger og
prosjekter. Årsplanen viser konkrete prosjekter som gjennomføres det aktuelle året.
Årsplanen må derfor sees i lys av strategiplanen.
Årsplanen legger særlig føringer for styret og generalsekretærens arbeid.
Medlemsakademiene er selvstendige og legger egne planer for sine arrangementer.
Religionsdialog
NKA vil arbeide for økt religionsdialog og større kulturelt mangfold ved å:
- gjennomføre filmseminaret Den andres ansikt i Oslo
- dele ut filmprisen Faith in film
- samarbeide med Sigtunastiftelsen om seminarer
- samarbeide med KULT om Tehus-prosjekter
- samarbeide med Kulturkirken Jakob om Svovelprekener
- dele ut Brobyggerprisen under Olavsfestdagene
Kunst og kultur:
NKA vil arbeide for å utvikle kirken som en kunstarena ved å:
- gjennomføre seminar om Folkekirke: kunst og teologi
- samarbeide med Den norske kirkes kulturrådgivere om kunst i kirken og bruk av
kirkerommet, basert på Kunsten å være kirke
- samarbeide med KULT om Påske og Pasjon
- samarbeide med ulike aktører om konferanser om kunst i kirken
- inspirere medlemsakademiene til å ha seminarer om kunst i kirken
- lage en plan for markeringen av 2030 med vekt på kulturarv
Samfunn:
NKA vil spille en fremtredende rolle i kirke, kultur og samfunn ved å:
- oppfordre medlemsakademiene til å ha klimautfordringer som tema
- bidra med artikler til Kirke og kultur
- delta på arrangementer i regi av Frivillighet Norge
- samarbeide med andre kirkelige aktører om planlegging og gjennomføring av
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel
- gjennomføre seminar om Kristne i Palestina
- sammen med St. Olavs kirkeakademi bidra til planlegging av Vestfrontmøtene under
Olavsfestdagene
- lage en plan for markeringen av 2030 med vekt på kristendommens
samfunnsbetydning
Tro og åndelighet
- delta i planleggingen av Olavsseminar på Gran
- la ulike spørsmål og tema ha et åndelig perspektiv, inklusive årsmøteseminaret
- bidra til at kristen tro og kristne perspektiver er grunnlaget og retningsgivende for
øvrige tema
- belyse tema knyttet til kristen tro, teologi, økumenikk og kirkehistorie
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-

lage en plan for markeringen av 2030 med vekt på verdispørsmål og åndelig
perspektiv

Organisasjon
NKA vil arbeide for å styrke organisasjonen, lokalt, nasjonalt og internasjonalt ved å:
- utrede muligheten for regionale samarbeidsprosjekter mellom akademiene
- arbeide videre med en sterkere tilknytning til Granavolden
- delta på Oikosnets europeiske årsmøte
- synliggjøre europeiske akademier på nettsidene
- planlegge tyske kirkedager i 2021
- styrke samarbeidet med Sigtunastiftelsen
- invitere internasjonale gjester til enkelte arrangementer og konferanser i regi av NKA
- arbeide for fortsatt vekst i antall medlemsakademier
- samarbeide med andre organisasjoner/institusjoner for å sikre større oppslutning om
arrangementene
- arbeide for økt økonomisk støtte og finansiering fra flere kilder, både på lokalt og
nasjonalt nivå
- videreutvikle bruken av hjemmesiden og sosiale medier
- oppfordre medlemsakademiene til å bruke lokale medier og sosiale medier til å
synliggjøre arrangementer
- søke Kulturdepartementet om økt statlig grunnbevilgning, som speiler den store
økningen i bevegelsens aktivitet og antall medlemsakademier
- oppfordre medlemsakademiene til å søke støtte fra lokale instanser
- søke ulike instanser om prosjektmidler, som for eksempel Fritt Ord og aktuelle fond
NKA sentralt deltar i:
- Styret for KULT
- Samarbeidsgruppen for Kirkeuka for fred i Palestina og Israel
- Programrådet for Svovelprekener
- Ressursgruppen for Filmseminaret
- Programrådet for Olavsfestdagene
- Programgruppe for Olavsseminar
- Oikosnet Europe
- International Committee Kirchentag
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