
Oppsummering gruppearbeid 

Menighetsmøte 9.03.2023 

Superonsdag, gutteklubb og FriMat 

Nyttig å vite om hverandre. 

Ikke nødvendigvis formelle bindinger mellom gruppene 

Det er her vi må prioritere arbeidet.  

Gutteklubben bør inviteres inn på Superonsdag (flere grupper) 

Fokus på relasjoner. Rekruttere folk på tvers av arbeidene gjennom relasjoner. 

Organisk vekst innenfra.  

Alphakurs på sikt.  

Arbeidene er allerede knyttet litt sammen. Trenger de mye mer «blanding?» Ikke 

tukle med noe som funker.       

Superonsdag 

Målgruppe: 

Kirkefremmede 

Flere fra FriMat  

Fra Gutteklubben 

Noen fra menigheten 

Storfamilien 

Ikke Drangsvann 

Viktig med balanse mellom menighetsmedlemmer og andre 

Synliggjør/definer målgruppe 

Superbra med rekrutering av familier via FriMat og Åpen barnehage 

Medarbeidere 

Viktig at det er drevet av frivillighet 

Bra å kunne sette seg på liste når man kan komme 

To faste grupper à 6-8 personer til å ha Superonsdag 

Må spørre den enkelte om å bli med som «leder» 

Medarbeidere kan forplikte seg til en viss periode, f.eks 2 år.  

Trenger til vertskap, mat, rigging, aktiviteter. 



Noen som kan ordne kjøkkenet fra sommeren – rigge til, vaske opp, ordne mat. 

Behov for to stk.  

Noen som kan hente folk med bil 

Hvordan rekruttere: Menighetsblad  

Lederopplæring/oppfølging 

Mentoring:  

Må være ordnet 

Må være tydelig på grenser 

Fines mulighet for kursing (Blåkors) 

Oppfordre folk som har lyst å ha eller være mentor å melde seg til kontoret.  

Fint om eldsterådet «gikk ut med» at om noen ønsker en mentor/veileder; kom til 

eldsterådet. 

Sjekke nådegavekartleggingen 

Kurs: 

Alphakurs 

Inspirasjonssamlinger. 

Vi må invitere gode foredragsholdere (som f.eks. var på Videre) til vår menighet. 

Folk fra menigheten kan «undervise». Inspirere hverandre.  

Samarbeide med nabomenigheter, f.eks. Hånes frikirke.  

Lære hvordan å se mennesker som har det vanskelig 

Kurs om trygghet i oppgavene en går inn i  

Lederkurs for ungdomsarbeid 

Kurs i satsingsområder fra dem som har gjort det bra.  

Annet  

Savner medarbeiderfest. Følelsen av å ikke stå alene er viktig.  

Felles ledersamlinger 

Drangsvann 

Helst ikke basar. Flytte marked – stor jobb. For ambisiøst? Kan virke invaderende 

pga «vi vil tjene penger». Vi har ikke tro på å flytte vårmarkedet. 

Heller rekruttere til at de kommer hit. Invitere til at de kan ha velmøtene her. Bruke 

sosiale medier og lokke dem hit 

 



Kan vi samarbeide med de andre menighetene. Heller det enn «førstemann til 

mølla».Gå sammen for å invitere til menighetene. Start med å ta kontakt med de 

andre menighetene.  

Lage andre arrangementer. Friløp, Frimarsj, dag for barn med aktiviteter og kafe.  

Menighetsblad 

Kartlegge tilknytning 

Engasjere noen i en halv stilling 

 


