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Oppgavebeskrivelse for GudstjenesteTeam 

Menighetens visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse. 

Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt 

eget land, gjennom mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og levende 

menighetsfellesskap. 

Menigheten skal: 

- være en åpen og levende menighet som inkluderer alt Guds folk 
- arbeide for synlig enhet mellom kristne og lokale menigheter 
- arbeide for medmenneskers omvendelse 
- hjelpe barn og ungdom fram til et selvstendig og bevisst liv i Kristus 
- utfordre og utruste menighetens medlemmer til å ta del i det evangeliserende, diakonale 

og disippelbyggende arbeidet 
- plante og vise omsorg for nye menigheter 
- påvirke lokalmiljøet positivt gjennom åndelig og sosialt arbeid 
være delaktig i Misjonskirken Norges nasjonale og internasjonale arbeid 

 

Ansvarsområde GudstjenesteTeam: 

Produsere Gudstjenesten 

 

Ansvarsområde møteleder: 

- Setter opp kjøreplan for gudstjenesten 
- Lede teamsamling før gudstjenesten kl 10.30 
- Lede selve gudstjenesten 
 

Ansvarsområde møteverter: 

- Ønske folk velkommen  
- Må stå klar fra kl 10.15 
- Ønske spesielt velkommen nye/besøkende 
- Telle antall fremmøtte 
- Ta opp kollekt i møtet, telle og levere i bank etterpå. 
- Påse at kirkesalen er klar for gudstjeneste (ryddig, stolene på plass)  
- Ansvar for kirkekaffe og rydding etterpå (inkl. storsal) 
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Ansvarsområde Teknikere: 

Ansvarlig for rigging av teknisk utstyr, før og etter gudstjenesten 

Delta på teamsamling før gudstjenesten kl 10.30 

Styre lyd, lys og bilde  

 

Ansvarsområde Forbederteam: 

Lede forbønnstjenesten under Gudstjenesten 

 

Ansvarsområde nattverdkomite: 

Innkjøp av nødvendig varer 

Delta på teamsamling før gudstjenesten kl 10.30 

Klargjøre nattverden 

Dele ut nattverden 

Rydde og vaske etterpå 

 

Gruppens medlemmer: 

- velges av årsmøtet 
 

Øvrige forhold: 

- Utvalget er underlagt Lederskapet 
 

- Det henvises for øvrig til menighetens «Retningslinjer for ledere» 
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