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INNLEDNING 
 
Sel kirkelige råd har et overordnet ansvar - jfr. Kirkelovens § 14, 1. ledd – 
for å utarbeide og vedta en strategiplan for menighetene i Sel kommune. 
Planen skal gjelde for fire år.  
 
Planen skal være mest mulig reell, økonomisk gjennomførbar og 
inneholde menighetenes ønsker og behov for de neste fire årene. 
 
Planen skal inneholde en tekstdel og en økonomidel, som består av 
drifts- og investeringsbudsjett, samt inngått tjenesteytingsavtale med Sel 
kommune.  
 
Den vedtatte planen er bindende for det første året. 
 
Strategiplanen skal revideres hvert år. 

 
 
 
 
 
VISJON 
 
Mer himmel på jord 
Den norske kirke i Sel vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i 
Jesus Kristus ved å være bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende.  
 
Hellige rom for alminnelige liv 
 
Kirka i Sel vil  

- formidle livets og kjærlighetens Gud og utfordre til handling 
- gi verdighet og håp gjennom evangeliet om Jesus Kristus 
- være til stede der mennesker er 

 
 
BEGEISTRING – MOT – RAUSHET – HANDLING – LAGÅND  
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AKTIVITET 
 
Gudstjenester og kirkelige handlinger  
Hovedmål: Gudstjenestelivet skal gi mennesker tro, håp og fellesskap 
 

• Skape tilhørighet og gi hjelp til kristen livstolkning 

• Styrke oppslutning, lokal forankring og kulturelt mangfold 

• Videreutvikle pilegrimstradisjonene 
 
Tilhørighet 

• Invitere/motivere flere til å slutte opp om gudstjenestene 

• Styrke konfirmantenes ministrant(gudstjenestemedhjelper)-rolle 

• Rekruttere flere frivillige medarbeidere til gudstjenester og andre aktiviteter. 

• Utvikle digitale gudstjenester i forbindelse med jul, påske og andre anledninger, 
samt legge ut digitale andakter. 

 
Andre gudstjenestesteder og åpne kirker 

• Videreutvikle Høvringen fjellalter og gjennomføre friluftsgudstjenester andre 
steder. 

• Videreføre gudstjenester på Jørundgard, Rossbu, Sjoa og Bjølstad kapell  

• Utvide åpningstidene i kirkene for pilegrimer, turister og lokalbefolkningen til 
faste tidspunkt om sommeren, ved hjelp av frivillige. 

 
Kirkelige handlinger 

• Fortsette å skape gode og verdige rammer rundt viktige begivenheter i folks liv 
 
Samarbeid kirke –skole og barnehage 

• Videreutvikle samarbeidet med barnehager og skoler – jfr. inngått avtale, samt 
prosjekter.  

 
 
 
Kirkemusikk 
Hovedmål: Styrke det kirkemusikalske livet i menighetene. 
 

• Satsing på det musikalske i trosopplærings- og konfirmantarbeidet 

• Få i gang salmekvelder igjen 

• Etablere forsangertjeneste i kirkene 

• Videreutvikle Rondane Gospelkor til økt deltakelse i gudstjenestelivet og andre 
samlinger  

• Aktivt samarbeid med alle korene og kultursektoren i kommunen 

• Arrangere flere konserter med variert repertoar  
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Trosopplæring 0–18 år og andre aldersgrupper 
Hovedmål: Alle døpte og tilhørende i alderen 0-18 år skal få invitasjon til 
trosopplæring, som gjør at de kjenner seg hjemme i kirken og får kunnskap om 
kristen tro. 
 

Teste ut nye tiltak for barn og unge og la kreativiteten blomstre. 
 
0 – 3 år 

• Felles dåpssamling med presentasjon av trosopplæringsarbeidet.  

• Babysang i samarbeid med Frivilligsentralen  

• Småbarnsang, besøk i barnehager 
 

5 – 8 år 

• Høsttakkefest og høsttakkesamling  

• Julevandring og påskevandring i samarbeid med barnehager 

• Kunstsamling og kunstgudstjeneste  

• Tårnagenter  
 
9 – 13 år: 

• Omvisning i kirkene.  

• Adventssamling med gudstjeneste  

• Pilegrimsvandringer i samarbeid med skolene 

• Lys Våken  
 
14 – 15 år: 

• Konfirmantundervisning 

• Felles konfirmantleir for prostiet – før oppstart av 9. kl.   

• Kick-off-samling på Jørundgard 

• Alternative konfirmantopplegg for de som ikke deltar på leir  

• Fasteaksjon 

• Konfirmantfest etter samtalegudstjenesten. 

• «Rock the Church” for konfirmantene og elever ved Vinstra v.s. 
 
15 – 18 år: 

• Skaffe og kvalifisere ungdomsledere til konfirmantleiren 

• UngdomsLederAkademiet – ULA 

• Ungdomsleir på DomBås  

• Videreutvikle felles tiltak I prostiet 

• Motivere ungdom til å stemme ved kirkevalg 
 

Voksne 

• Bibelgruppa «Underveis» 

• Bønnegruppe 

• Juletrefest 

• Kreative verksted for «alle».  
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Diakoni 
Hovedmål: Kirken ønsker at alle skal føle at der er en del av et mangfoldig 
felleskap, hvor det er plass til alle. Diakonien skal arbeide for rettferdighet, 
nestekjærlighet, et inkluderende fellesskap og at vårt skaperverk tas vare på.  
 
De unge i menighetene 

• Skape nye og bidra på eksisterende arenaer der barn og ungdom uavhengig 
av tro og kultur møtes, som for eksempel Sommerskolen i Sel. 

 
De eldre i menighetene 

• Tilstedeværelse på institusjonene for de som trenger det mest. Enkel 
andaktsstund en til en, eller for flere. 

• Heimebesøk og samtaler 

• Engasjere konfirmantene og annen ungdom i besøk på institusjonene  

• Hyggestunder med blant annet song på Selsro, Sel sjukeheim og Heidalstun.  

• Skrive gratulasjonskort til alle som fyller 80, 90 og 100 år.  
 
Fellesskap 

• Tiltak for de som er ensomme i høytidene; sammen med Frivilligsentralen eller 
andre 

• Videreutvikle samarbeidet med Sel kommune, med særlig vekt på helse- og 
oppvekst 

• Etablere samarbeid med Innlandet fylkeskommune v/ Nord-Gudbrandsdal 
videregående skole 

• Bidra i samarbeid med staben til at vi kan ha «Åpen kirke»- kvelder i Bykirka, 
hvor innholdet kan være en aktivitet og kaffe/mat etterpå. 

 
Sorgarbeid 

• Oppfølging av pårørende i sorg 

• Sjelesorg  

• Sorggrupper ved behov  

• Bidra i det kommunale kriseteamet  
 
Mennesker med nedsatt funksjonsevne 

• Tilrettelegge så alle uavhengig av fysiske                                                      
eller psykiske utfordringer kan delta på                                                
arrangementer som kirken står bak.  

 
Internasjonal diakoni 

• Avtalen med HimalPartner fornyes for                                                                
4 nye år – perioden 2022 – 2025. 
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Kirker og andre bygninger 
Hovedmål: Kirkene er innviet til bruk for gudstjenester og 
kirkelige handlinger og skal gjennom sin bruk tjene til Guds 
ære og menighetenes oppbyggelse. Kirkene skal forvaltes på 
en verdig og forsvarlig måte.  
 
Heidal kirke  

• 2022: Installasjon av automatisk slukkeanlegg – investering 
1 500 000 

 
Bjølstad kapell 

• 2022: Smijernsport i ytterdøra for innsyn til portalstolpene – drift 25 000 

• 2024: Ny alterring + ny alterduk/antependium – investering 100 000 
   
Andre bygninger Heidal 

• 2022: Oppgradering av kirkestua, servicebygget og bårehuset - investering 
200 000 

 
Sjoa kapell 

• 2022: Utbedring av tak – investering 250 000 
 
Sel kirke  

• 2022: Starte prosessen med restaurering av malerier 
 
Nord-Sel kirke  

• 2022: Installasjon av automatisk slukkeanlegg – investering 1 200 000 

• 2022: Reparasjon av tak - investering 750 000. 
 
Andre bygninger Nord-Sel 

• 2023: Nytt servicebygg - investering 1 000 000 

• 2024: Nytt tak på kirkestue ved Nord-Sel kirke 
 
 
 
 

Gravplasser 
Hovedmål: Gravplassene skal holdes i hevd og forvaltes med den verdighet 
som dens egenart tilsier.  
 
Heidal gravplass 

• 2022: Erverv av areal til urnelund – investering 100 000 

• 2022: Utvide jordsorteringssystemet – drift 33 000 

• 2022: Prosjektering urnelund - investering 100 000 

• 2022: Ny gressklipper– drift 50 000 

• 2022: Opparbeidelse av urnelund - investering 300 000 

• 2023: Utskifting/reparasjon/oppgradering av – investering 250 000 

• 2023: Lafta bolk i søre enden av kirkegården – investering 380 000 

• 2024: Nytt portalhus inn til hovedinngangen til kirken – investering 500 000  
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Sel gravplass 

• 2022: Støyskjerming langs kirkegården mot E6 – ekstern/kommunal 
finansiering – investering 1 150 000 

• 2022: Nytt jordsorteringssystem - drift 33 000 

• 2022: Oppstart utvidelse av Sel kirkegård – kommunal investering  

• 2022: Ny gressklipper - drift 50 000 

• 2022: Prosjektering av urnelund – investering 300 000 

• 2023: Opparbeidelse av urnelund – investering 350 000 

• 2024: Utskifting av rør til vanningsanlegg – investering 100 000 
 

 
 
Nord-Sel gravplass 

• 2022: Ny steintralle – drift 10 000 

• 2022: Ny gressklipper, drift 50 000 

• 2022: Prosjektering av urnelund - investering 200 000 

• 2022: Plan for bruk av kulturlandskaps-område ved Nord-Sel kirke 

• 2023: Nytt jordsorteringssystem - drift 33 000   

• 2023: Opparbeidelse av urnelund – investering 200 000 
 

 
 

Høvringen fjellalter 
Hovedmål: Videreutvikle fjellalteret til glede for alle 
 

• 2022: Toalett/lagerbygg - investering 300 000 

• 2023: Ny klokkestøpul – ekstern finansiering 
 
 

Administrasjonen/kirkekontoret  
Hovedmål: Yte gode tjenester for alle 
 
Kirkens ansatte skal ha kompetanse og egnethet til å arbeide for kirkens mål, bidra til 
godt samarbeid og arbeidsmiljø, samt overholde taushetsplikten.  
 

• 2025: Nye lokaler til kirkekontor 
 
 
 

Frivillige medarbeidere 
Hovedmål: Motivere til frivillig innsats og engasjement rundt gudstjenester og 
andre aktiviteter. 
 

• Ivareta de frivillige medarbeiderne med god oppfølging/opplæring i forhold til 
oppgaven(e) gjennom blant annet kurs, konferanser og andre samlinger. 
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Kyrkjebladet for Heidal og Sel  og annen informasjonsvirksomhe t 
Hovedmål: Nå ut med informasjon for å gjøre virksomheten kjent  
 

• Bruke Kyrkjebladet, hjemmesiden, sosiale medier, aviser, plakater m.m. for å 
nå ut med budskapet om hva kirka driver med.  

• Øke bevisstheten og kompetansen på informasjon og kommunikasjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ØKONOMI 
 
Generell informasjon.  
Sel kirkelige råds økonomi har de siste årene vært preget av stram 
kommuneøkonomi. Dette fører til utfordringer innenfor både drift og vedlikehold. I 
budsjettet må det være rom for ordinært vedlikehold, slik at store 
reparasjonskostnader kan unngås. Vi er nå kommet til et punkt hvor 
vedlikeholdsbudsjettet ikke lengre strekker til, og vi må prioritere hardt hva hvilke 
tiltak som skal utføres. 
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Driftsbudsjett  for Sel kirkelige råd 2022    
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Investeringsplan for Sel kir kelige råd 2021-2026    

 Røde tall ligger inne i kommunalt budsjett      

Pri 
Nr. Tiltak 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Støyskjerm Sel kirke   1) 
500 000           

2 Toalett/servicebygg Høvringen fjellalter 
300 000           

3 Automatisk slukkeanlegg, Sel kirke 
1 500 000           

4 Automatisk slukkeanlegg, Bjølstad kapell 
1 000 000           

5 
Prosjektering av utvidelse av Sel 
gravplass 300 000           

6 Prosjektering av urnelund alle kirker 
  800 000         

7 Utskikfting av tak på Nord-Sel kirke 
  750 000         

8 Utbedring av tak, Sjoa kapell 
  250 000         

9 
Oppgradering av servicebygg, kirkestue 
og bårerom ved Heidal kirke   200 000         

10 Sprinkleranlegg, Nord-Sel kirke 
  1 200 000         

11 Sprinkleranlegg, Heidal kirke 
  1 500 000         

12 
Utskifting/reparasjon/oppgradering av 
bolken ved Heidal kirke + porthus i 
hovedinngangen.     500 000       

13 Nytt servicebygg ved Nord-Sel kirke 
    1 000 000       

14 
Etablering av urnelund og minnelund 
ved alle kirker     900 000       

15 Lafta bolk i sørenden av Heidal kirkegård 
    380 000       

19 Digitale gravkart til kirkegårdene 
    750 000       

16 
Ny alterring med duk og antependium i 
Bjølstad kapell       100 000     

18 Ny portal, Heidal  
      ?     

20 
Nytt vanningsanlegg på kirkegården, Sel 
kirke       ?     

21 Nytt tak til kirkestua på Nord-Sel 
      ?     

22 
Plan for bruk av kultur-landskaps 
området ved Nord-Sel kirke       ?     

23 Flaggstenger til Nord-Sel og Sel kirke 
      ?     

 

1) I tillegg kommer kr. 500 000 fra Statens vegvesen 

 

     



 

18 

 

Avtale om kommunal tjenesteytin g 
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VEDTAK OG IVERKSETTELSE 
 
Kirkeplan for kirkelig aktivitet i Sel i perioden 2022 – 2025 ble vedtatt av Sel kirkelige 
råd den 18. november 2021. 


