Vedlegg til sak 4 på menighetsmøtet 25.11.2004

Emne: STRATEGIPLAN FOR RANDESUND FRIKIRKE

1. INNLEDNING
Strategiutvalget ble nedsatt av menighetsrådet.
Forut for det var det nedsatt 4 undergrupper til å utrede konkrete oppgaver, som skulle
være et hjelpemiddel i strategiutvalgets arbeid. En spørreundersøkelse i menigheten var
også et av hjelpemidlene for strategiutvalget. Undergruppene som har levert sine
rapporter har jobbet med følgende områder:
a.
b.
c.
d.

Utvidelse av kirkebygget
Flere gudstjenester
Menighetsplanting
Styringsform

Strategiutvalget har levert en anbefaling når det gjelder styringsform og anser at den kan
behandles uavhengig av det øvrige strategiarbeidet.
I tillegg til det arbeidet som disse gruppene har gjort, har FRIBU hatt sin egen
strategigruppe som har arbeidet spesielt med barne- og ungdomsarbeidet. Denne har
opprettet et FRIBU styre med et eget arbeidsutvalg kalt ”Fribu motor”. Fribu styret har
ansvar for menighetens barne- og ungdoms arbeid.

2. BAKGRUNN .
Når vi ser for oss Randesund frikirkes fremtidige vekst kan det gjøres på flere måter. Vi kan
tenke oss alternative utviklingsretninger
a) Menighetsplanting.
Dette er belyst i egen rapport. Rapporten inneholder erfaringer fra tidligere arbeid med
menighetsplanting.
En viktig forutsetning for å plante ny menighet, er at det er geografisk naturlig, at det er
tilstrekkelig befolkningsgrunnlag, eller det foreligger planer om utbygging.
Videre at der er vilje og evne blant menighetsmedlemmer og/eller andre kristne i det aktuelle
området til å satse.
Den største del av utbyggingen i Randesund vil i skje i områdene rundt Strømme/Benestad.
Dvs. der kirkebygget ligger i dag.
b) Større kirkebygg
Et utvalg har jobbet med planer for utvidelse av kirkebygget, og har levert en skisse med
foreløpig kostnadsoverslag. Vi opplever ofte at vi har fullt hus når vi feirer gudstjeneste, og
det er naturlig å tenke at vi trenger mer plass. Et større bygg vil uten tvil gi rom for flere, men
det vil også være tidskrevende og kostnadskrevende måte å vokse på.
En utfordring som store menigheter med virkelig store forsamlinger møter, er behovet for
nære og små felleskap hvor den enkelte blir sett og ivaretatt.

c) Flere gudstjenester
For at flest mulig skal få feire gudstjeneste med det bygget vi har i dag, kan vi se for oss en
vekst som tar utgangspunkt i flere gudstjenester. En egen gruppe har arbeidet med dette og
synliggjør der de mange fordelene det er med flere utrykksformer i menigheten.
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Med flere gudstjenester vil vi blant annet få en bedre utnyttelse av den kirkesalen vi allerede
har.
Flere gudstjenester vil uten tvil kreve flere ressurser enn den ene gudstjenesten vi har i dag.
d) En menighet av et stadig økende antall grupper
For å vokse kan man også tenke seg en menighet som hovedsakelig består av grupper.
Menighetsvekst vil da være vekst i form av flere gruppe.
En forutsetning for dette er at gruppene vokser og deler seg. Dersom man klarer å la disse
gruppene være forskjellige i uttrykksformer, men like i det grunnleggende prinsipper som
f.eks tilhørighet til menigheten, da kan dette være en god måte å vokse på.
Alle disse fire måtene å vokse på har vært vurdert og drøftet. Vi har snakket sammen om hva vi
drømmer om, og hva vi skulle ønske Gud gjorde i vår menighet, og i hele vår bydel. Vi har ennå
ikke kommet frem til en visjon i form av et slagord, men vi ser for oss et visjonsbilde.
Vi drømmer om at Gud vil gjøre det sånn at dette visjonsbilde kjennetegner Randesund Frikirke.
3. VISJONSBILDE
a) Det Bibelske utgangspunktet for vår visjon
Vi har fått et enkelt, men utfordrende bibelsk bilde hentet fra Matt 5, 14
”Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.”
Enhver som er døpt til Jesu død og oppstandelse, og som lever livet sammen med Jesus, er
bærere av dette lyset.
Vi er verdens lys!
Sammen i menigheten er vi som en lysende by på et fjell. Den er synlig for alle, også dem
som er på avstand.
Byen er ikke bare et lite sentrum, men har også bebyggelse spredt utover.
Vi ønsker at menigheten skal være der folket lever. Våre lys skal lyse for menneskene i våre
nærmiljøer.
Når mennesker ser på vår menighet skal den ikke bare være synlig på nært hold;
kirkebygget, men på langt hold; ved at menighetens medlemmer lever synlig i sitt nærmiljø.
Lyset virker tiltrekkende på oss mennesker.
Slik ønsker vi at menigheten skal være tiltrekkende på de som kommer i kontakt med den.
Det være seg i kirken og det som drives der, eller der mennesker møtes i nærmiljøet hvor
folk bor.
b) Strukturen vi håper og tror Gud vil virke gjennom er tredelt.
¾ Celle
Celler har vi i dag i form av forskjellige bibelgrupper. Noen av disse kan ha spesielle
fokusområder og temaer de jobber med, men vi ser for oss bibelgrupper bestående av folk
fra samme nabolag, samme vei ol. De kommer sammen, ikke fordi de nødvendigvis er i
samme livssituasjon eller har de samme interessene, men fordi de tilhører Jesus og er en
del av Randesund Frikirke.
De kommer sammen for å styrkes i troen, og for å fungere som lys i sitt nabolag.
Her kan vi støtte hverandre og hjelpe hverandre til å leve ut det kristne livet der vi bor.
Her vil folk fra samme nabolag, på tross av alle ytre ting som skiller, være ett i Jesus.
Det er jo dette Jesus ber om i Joh. 17 vers 23 og sier;
”Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg”
¾ Bunt
Buntene vil være noe nytt. Buntene er samlinger av de cellegruppene som er i ett område.
En bunt kan for eksempel være cellegruppene på Søm, Korsvik, Odderhei, Fidjåsen eller
Tømmerstø – Ytre Randesund. Formålet med disse ”Buntene” er å hjelpe og oppmuntre
cellene i de forskjellige områdene.
Dersom Herren kaller noen av Cellene til et diakonalt arbeid i sitt nærmiljø kan ”Buntene”
være med å støtte opp.
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Dersom noen av Cellene kjenner at det er noe de ønsker å ta tak i i sitt nærmiljø som for
eksempel et tilbud for de gamle, eller for barna, eller et samlivskurs, så kan dette være noe
buntene står sammen om.
I tillegg vil ”Bunt samlingene” være forum der man blir bedre kjent med andre enn de som
bor rett rundt der du selv bor.
Folk i mer lik livssituasjon kan møtes for å ha det både gøy og oppbyggelig sammen.
Når lysene kommer sammen fra hele området hvor i bor, vil vi i enda større grad ligne; ”en
by på et fjell”
¾ Storsamling
Vil først og fremst være Gudstjenestene der barn, unge, voksne og gamle kommer sammen
for å dele; Ord og Sakrament, Tilbedelse og Bønn. I Randesund Frikirkes store felleslokale
på Strømme møtes alle ”Buntene” til gudstjeneste.
Vi tror at starten vil være å arbeide med å ha flere gudstjenester.
I dag har vi gode Gudstjenester for barn og voksne, men vi trenger et Gudstjenesteuttrykk
som passer bedre for ungdommer.
Kanskje bør en ekstra kveldsgudstjeneste ha et mer ungdommelig og enklere uttrykk.
Men når det er sagt ser vi på sikt et tydelig behov for en ny og større kirkesal.
Ut fra det eksisterende bygget på Strømme vil det sannsynligvis være tjenlig å drive ett godt
ungdomsarbeid.
Ungdom trekker ungdom og det vil nok være klokt å la dem få ha egne celler med bare
ungdommer i.
Disse ungdoms cellegruppene kunne danne en egen Bunt uavhengig av hvor i Randesund
de kommer fra.
I det eksisterende bygget på Strømme kan FRIBU arrangere ulike ungdomsaktiviteter i løpet
av uken, og gudstjenester for barn og unge i helgene.
Speideren kan få plass her, Frimix kan øve her, osv.
Vi kommer sammen for å feire, og vi går til våre nære felleskap for å støtte hverandre, lyse
og tjene.

4. Strategiutvalgets anbefalinger - Undergruppenes arbeid
a) Menighetsplanting.
Gruppens arbeid har hatt betydning for den anbefalte løsninger og er innarbeidet i
visjonsbildet for menigheten.
b) Flere gudstjenester.
Strategiutvalget mener at det i storfellesskapet vil være viktig med flere
uttrykksformer i våre gudstjenestefeiringer. Dette er godt beskrevet i rapporten.
Dette må det arbeides videre med.
c) Utvidelse av kirkebygg.
Strategiutvalget mener at en utvidelse av kirkebygget er helt nødvendig dersom
visjonsbildet mot 2014 legges til grunn for vårt videre strategiarbeid. Gruppen som
har arbeidet med utvidelsesplaner, har levert skisse og kostnadsoverslag, men
presiserer at dette må anses som helt foreløpig. Strategiutvalget mener at det er et
godt grunnlag for videre planarbeid
d) Denne strategiplanen brukes av Eldsterådet og FRIBU som et basisdokument
og et speil for arbeidet i menigheten, og legger opp handlingsplaner for å nå de
mål som strategiplanen legger.
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