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Oppgavebeskrivelse for Maxi 

 

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 Barnearbeid: 

Barnearbeidet i menigheten skal bidra til at: 

- Barna blir kjent med Jesus og vokser i troen.  
- Barna har det gøy, og invitere med seg venner.  
- Barna blir sett, og opplever trygge og interesserte voksne.  
- Barna bygger relasjoner.  
De frivillige lederne har det gøy, og opplever personlig og åndelig 

utvikling 

 

Ansvarsområde Maxi: 

Være et tilbud til barn fra 5.-7. klasse der verdisetningene våre blir 

oppfylt gjennom at barna får delta på forskjellige aktiviteter som kanotur, 

klatring, filmkveld, leke og spillekveld  mm. Hver gang er det sosialt 

samvær rundt mat og fokus på andakt, bibel og bønn. Relasjonsbygging 

barn - barn og barn - voksen er viktig.  
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Lederoppgavene blir fordelt og vil i hovedsak være å lede Maxi 

administrativt, planlegge aktiviteter og utflukter sammen med 

lederteamet, skaffe andaktsholdere, lede samlingene, ta del i praktiske 

oppgaver som innkjøp, forberedelser og opprydding, og å være trygge 

og interesserte voksne som snakker med barna under aktivitetene.    

 

 

Gruppens medlemmer: 

- Leder velges av årsmøte 
 

Øvrige forhold: 

- Maxi er underlagt ansatt: Barnearbeider 
-  Gruppen plikter å søke om kulturmidler fra kommunen 
- Det henvises for øvrig til menighetens «Retningslinjer for ledere» 

 


