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Arbeidsdokument- strategidokument etter 14.05.2011 
  
 

Innledning: 
Dagens etablerte praksis danner et godt utgangspunkt for veien videre. Vi ønsker å ta vare på mye av 
rammene for å ha forutsigbarhet i arbeidet. Samtidig ser vi at innhold og form kan bearbeides og 
forbedres. 
Våre visjoner om å øke i kvantitet må være forankret i at vi hele tiden bygger menigheten innenifra og 
søker kvalitet. Det er viktig at forkynnelsen hjelper den enkelte til modning og vekst i  
kristenlivet /åndslivet. Skal vi vokse og modnes, trenger vi ”dypere” røtter og rikelig med næring.  
 

1. Engasjerende gudstjenester/møter: 
 

Situasjon: 
Mange av våre samlinger er tilrettelagt for forskjellige aldersgrupper. Våre storsamlinger bærer også preg 
av dette, og vi ser at dette ofte kan skape mer distanse enn nærhet. Vi ønsker derfor å variere mere i form, 
der vi blander generasjonene mer i selve gudstjenesten og andre samlinger. 
 
Strategi: 

 Åpne for mer skriftlesning i gudstjenesten.  

 Legge til rette for at enkelte av gudstjenestene har mer undervisning enn andre. 
o Gruppearbeid, nærhet, samtaler og kirkekaffen i en mer fast form.  

 Inspirere til en levende tro. 
o I hjemmet, i hverdagen på jobb, skole og oppmuntre til å ”gå ut” og ta ansvar i idrettsliv og 

foreningsliv. 

 Møteleder team 
o 2 leder møte. Ung/eldre, erfaren/uerfaren 
o Mnd team der flere sitter sammen og legger en helhetlig plan for gudstjenesten. 

 Større alderspredning blant dørverter/møteverter/nattverdskomité  

 Blande lovsangsteamene oftere (ungdom og eldre) 

 Få generasjonen til å jobbe mer på tvers av alder i alle virkegrener. 
o Ungdom inviteres mer inn i gudstjenesten og de eldre utfordres til i større grad å ta del i 

barne- og ungdomsarbeid.  
 

Mål 

 Mer variasjon i våre møter.  
o Men det skal være forutsigbart og gjenkennelig.  

 Skape bedre relasjon, kommunikasjon og nærhet mellom generasjonene. 
o Ingen er for ung eller for gammel til å ”bygge broer” i familielivet. Vi velsigner hverandre i 

menighetslivet. 

 Vi hjelper hverandre til modenhet, fordypning og ser at fellesskapets rolle gir store muligheter. 

 Ingen er for ung eller for gammel til å ”bygge broer” i familielivet. Slik er det også når vi velsigner 
hverandre i menighetslivet. Vi vil hjelpe hverandre til modenhet, mer fordypning og ser at 
fellesskapets rolle gir store muligheter. 

 Voksne og besteforeldre generasjonen deltar mer aktivt i barnearbeidet, der lagene og 
søndagskolen får noen ”eldre/ voksen besøk”. Dette kan foregå i en ramme der avlastning og 
inspirasjon står i fokus.  Overfor ungdommen kan man noen fredager i året betjene kaffeen, være i 
miljøet og delta som forbedere under ungdomsmøtene. 
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2. Hvordan møter vi nye og etablerte medlemmer?  
 

Situasjon: 
I en menighet på vår størrelse er det lett for at mennesker ikke blir sett. Det er lett å drukne i mengden. 
Hvordan nye og etablerte blir tatt i mot er i dag nokså tilfeldig. Enkelte opplever å bli tatt veldig godt i mot, 
og finner fort et nettverk, mens andre opplever det stikk motsatt; ingen så meg. I en menighet i konstant 
vekst er det viktig å finne gode metoder for at alle opplever seg sett.  
 
Strategi: 

 Møtevert har en særskilt oppgave å se og hilse på nye. Ikke overdrevent, men på en naturlig måte 
som gjør at nye kjenne seg “sett”. 

 Møtevert og ALLE andre inviterer med seg nye på kirkekaffe. Viktig at vi ser dette som et felles 
ansvar. 

 Vi ønsker ”mandagsverter” da det er mange i kirka. 

 Bevisstgjøre menighetens medlemmer på å formidle til nye hva menigheten kan tilby den enkelte 
og dens familie. 

 Lage en  presentasjons dvd av menigheten. 
o Vises i enkelte møter, på infoskjerm og kan gis til alle nye som ønsker det. 
o Dvd’en presenterer alle menighetens virkegrener. 

 Bevisstgjøring av ledere i alle virkegrener om å invitere nye med i menighetens bibel- og 
samtalegrupper. (spesielt nye på Alpha) 

 Hjelpe etablerte medlemmer inn i bibel- og samtalegrupper ved å invitere dem med. 

 Nye som ønsker medlemskap får en innføring i hvordan menigheten er oppbygd og hva som 
forventes. Innføringen blir holdt av en gruppe bestående av pastor og andre ledere i menigheten. 

 Våre utenbys medlemmer skal oppleve å få en ekstra oppmerksomhet en gang i året i tillegg til 
menighetsbrevene de alt får. 

 Vi vil forkynne viktigheten om å være gjestfrie og lys i hverdagen slik at det blir naturlig for våre 
medlemmer å invitere med seg folk hjem. 

 
Mål 

 Alle menighetens medlemmer blir bevisst sin rolle med å se nye. 

 Kirkekaffen blir et naturlig sted å se og bli kjent med nye.  

 Alle nye og etablerte som kommer opplever seg sett og inkludert. 

 Alle menighetens medlemmer får tilbud om å være med i en bibel- og samtalegruppe (punkt 3). 

 Flere åpne og gjestfrie hjem. 
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3. Bibel- og samtalegruppe. 
 

Situasjon: 
Menigheten har i dag ca 16 bibel- og samtalegrupper. Disse er bygd opp på forskjellig måter. Noen er åpne 
for nye, mens andre ønsker å pleie det nære forhold som er mellom gruppas medlemmer. 
 
Strategi: 

 Alle som ønsker å komme inn i en gruppe skal få tilbud om det. 

 Det blir naturlig å invitere med nye i gruppa. 

 Tilbud om å begynne i en gruppe blir gjort på møter, Alpha, informasjon møte om menigheten og 
infoskjerm.  

 For å få bedre oversikt over gruppene vil det blir hold samlinger for gruppeledere minst 1 gang i 
året. 

o Leder undervisning, evaluering, oppmuntring og inspirasjon. 

 Det er naturlig at grupper som vokser seg store deler seg. 

 Oppstart av andre typer smågrupper er ønskelig. For eksempel friluftsgruppe, temagruppe, 
fotogruppe osv. Dette gjøres evt. i samarbeid (drøftes) med ledelsen i menigheten. 

 
Mål 

 Flere bibel- og samtalegrupper 

 Flere som vokser i sitt Kristusliv 

 Nærme og varme relasjoner mellom enkel mennesker 
 

4. Bønn i menigheten 
 

Situasjon: 
Bønn er menighetens og den kristnes åndedrag. Bønn er grunnlaget for alt arbeid i menigheten. Det er 
avgjørende for både den personlige og for menighetens vekst. Bibelen gir store løfter til bønn. 
Foran hver gudstjeneste og møte har vi organisert bønn. 
I tillegg er det masse uorganisert bønn i privatlivet, i cellegrupper, bønnegrupper ect. 
Bønn kan aldri vektlegges nok. Derfor ønsker vi et sterkere fokus på bønn.  
 
Strategi: 

 Fornye det faste bønnemøtet. Anbefale og annonsere dette godt i menigheten. Finne en passende 
dag for bønnemøtet. 

 Gi mer rom for vitnesbyrd om bønnesvar, det kan være personlig eller noe man har hørt/lest om 
bønnesvar. 

 Være bevisst på at vi innleder med bønn før alle komitémøter og samlinger. 

 Åpne for mer fri bønn i gudstjenestene. 

 Be faste bønner som vi er enige om: Landet vårt - lederne våre, misjonærene, Israel, ect. Vi kan bli 
enige om hva som er viktig. 

 Avtale med personer som kan være med i ettermøter og be for mennesker med spesielle behov. Vi 
oppretter bønneteam som vil få innføring og veiledning til en slik tjeneste.  

 Bønn for syke - salve og be for syke iflg. Jak.5. Dette er en praksis og en mulighet vi kan løfte mer 
frem i menigheten. 

 
Mål 

 Bønn får en enda større plass i menigheten. 

 Bønneteam som har spesiell ansvar for bønn (kan f.eks brukes i etterkant av nattverd). 
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 Flere på menighetens bønnemøte. 
 

5. Utfordringer for en voksende menighet. 
 

Situasjon: 
For en menighet i vår størrelse vil det til en hver tid være større og mindre utfordringer. Noen av de største 
utfordringene i vår menighet nå er kommunikasjon, og klare og tydelige felles mål. 
 
Strategi: 
Kommunikasjon:  

 Styrke stabsmøtene. 
o Programkomité bestående av ansatte og hovedleder har ansvar for innkallelse, saksliste og 

referat fra møtene. 
o Staben samles 1-2 ganger i halvåret. 
o Enkelte samlinger legges opp med undervisning over dagsaktuelle temaer. 

 Synliggjøre bedre hvem som er kontaktperson til de forskjellige virkegrenene i Styret / Lederskap. 

 Tydeliggjøre hva som forventes i de forskjellige lederrollene i menigheten med å lage 
”stillingsinstrukser”. Valgkomiteen må vite hva rollene innebærer og bør påbegynne sitt arbeid på 
et tidligere tidspunkt. 

 Videreutvikle hjemmesidene. 

 Styrke våre menighetsmøter. 
o Større rom for drøftelser. Samlinger rundt småbord  

Felles mål: 

 Tydeliggjøre i menigheten at vi er en del av Vekst 2020, samt legge en plan for å nå disse målene 
lokalt. 

 Videreutvikle en årlig menighetsdag/visjonsdag. 
 
Mål 

 Forbedre kommunikasjonen mellom virkegrener, ledere og enkel personer i menigheten. 

 Tydeliggjøre felles utfordringer og styrke samarbeidet mellom virkegrenene. 

 Få en felles plan på hvordan vi kan nå flere med evangeliet, samt få større fokus på disippelgjøre.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
 
6. Levende Tro 
 

Status: 
Menigheten har vedtatt å bli «pilotmenighet» for Levende Tro.  
 
Strategi: 

 Kontaktperson som skal holde i de store linjene. 

 Lederskapet (styret) setter seg grundig inn i konseptet.  

 Lederskapet i samarbeid med kontaktperson påbegynner prosessen med å lage en 
trosopplæringsplan.  

 Lederskapet, staben og kontaktperson samles for å snakke om rammen/fremdriften. 

 ”Ta med troen hjem samlinger” 2-4 i året. Rettet mot forskjellige aldersgrupper. 
o Eks: Gi bibel til alle som er 10 år. Hvordan be hjemme. Hvordan lese Bibelen. 

 Begynne med «Alle Sammen Møter» (disse vil kunne ta opp tema relatert til livssituasjoner). 

 Kurs/opplæring for dem som skal ha ansvaret for «Alle Sammen Møter». 
 
 
Mål: 

 Utvikle en trosopplæringsplan for hjem og menighet. 

 Forbedre overgangen mellom de forskjellige virkegrenene.  

 Skape rom for å snakke om troen. 
 

 
 

7. Omsorgstjenesten 
 

Status: 
Omsorgsarbeidet er viktig, da det både gir en opplevelse av å bli sett og samtidig en erfaring av å bære 
hverandres byrder. Omsorgstjenesten har sterkest fokus mot besøk av eldre og syke medlemmer i 
menigheten. Dette utøves etter behov. 
 
Strategi: 

 Medlemmene av omsorgstjenesten har fordelt menigheten inn i grupper, som medlemmene av 
omsorgstjenesten har ansvaret for. 

 Ved den størrelsen menigheten har fått, må mange i menigheten i tillegg til omsorgstjenesten 
bidra, slik at vi kan gi den best mulige omsorgen der det trengs.   

 Omsorgstjenesten vil måtte ha sitt hovedfokus mot medlemmene i menigheten.   
 
 
Mål: 

 Være så nær hverandre med omsorg at ingen skal føle seg ”glemt”. 

 Tilstrebe en mer oppsøkende omsorgstjeneste. Prøve å ha mer fokus på de ensomme, uavhengig av 
alder. 
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8. Virkegrener i levende utvikling. 
 
Som menighet har vi alltid som mål og vinne flere mennesker for Jesus. Dette skjer igjennom våre møter og 
alle våre virkegrener. Arbeidet i virkegrenene må til enhver tid gjøres så gode som de resurser vi har tilgang 
til. Vi bør hele tiden vurdere de virkegrenene vi har i forhold til evt nye. 
 
Vi har ikke sett for oss at vi skal starte noen nye virkegrener på nåværende tidspunkt, men vi nevner her 
noen potensielle muligheter som kan komme i fremtiden: 
 
Forslag som har blitt luftet: 

 Trimgruppe 

 Fotogruppe 

 Formiddagstreff (ulike aldersgrupper) 

 ”Etter skole tid” – leksehjelp¨ 

 Kursing av ledere 

 Friluftsgudstjeneste 
 

 
 
Mulighetene er mange. Men evt. nye virkegrener må vurderes nøye. Skal vi starte opp må vi være sikre på 
at det vil vare over tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 


