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Oppgavebeskrivelse for Ungdomsarbeidet 

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: 

Planlegge og gjennomføre:  

- ÅpentHus arrangementer 
- Leirer (Stage Dive) 
- Kick off 
- Connectgrupper 
  

Frivillige i ÅpentHus forplikter seg til å jobbe for ÅpentHus-verdiene. 
ÅpentHus verdiene handler om at alle frivillige skal ha en forventningsfull 
holdning, et takknemlig språk og tjenende handlinger. 
  
ÅpentHus er menighetens ungdomsmøter som arrangeres hver fredag 
kveld. 
ÅpentHus’ viktigste verdi har siden oppstarten vært å ha Jesus i sentrum 
i alt vi gjør. ÅpentHus har stort fokus på gode møter, med lovsang, latter 
og relevant forkynnelse. 
I tillegg til gode møter ønsker vi at ÅpentHus skal være et sted hvor 
ungdommene kan komme og bli sett og inkludert gjennom sosialt 
fellesskap og positive aktiviteter etter møtet. 
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Frivillige i ÅpentHus forplikter seg på å være med å skape denne 
kulturen, gjennom å se ungdommene og inkludere dem i fellesskapet. 
  
Voksne i ÅpentHus har også som oppgave å være tilgjengelige for 
ungdommene, og å bistå i de andre teamene i ÅpentHus. 
 
Det henvises for øvrig til ÅpentHus-kontrakt og ÅpentHus-verdiene 

 
 

Gruppens medlemmer: 

- To velges av årsmøtet + fire representanter fra ungdomsarbeidet 
 

Øvrige forhold: 

- Ungdomsstyret er underlagt Lederskapet 
- Ungdomspastor rapporterer til daglig leder 
- Gruppen plikter å søke om kulturmidler fra kommunen 
- Gruppen plikter å søke om Frifondsmidler 
- Det henvises for øvrig til menighetens «Retningslinjer for ledere» 

 

 

  

 

 


