FRIKIRKENS MØTEPUNKT FOR UNGE VOKSNE
Et sted en lett kan ta med venner, hvor relasjoner skapes, liv deles, lovsang synges. Guds
ord blir undervist tydelig og forståelig, og gjort håndfast i hverdagen.
Støperiets mål er å engasjere og involvere generasjonen som er mellom videregående og
det etablerte familielivet. Et sted en møtes av Guds nåde og utrustes til å leve som ekte og
ærlige etterfølgere av Jesus. Etterfølgere som viser andre veien til Gud.

HVORDAN SER DET UT?
•

En god plass å invitere med seg vennene sine.

•

Et sted hvor mennesker forandres og blir mer lik Jesus, bit for bit.

•

En har tid til å bli kjent, inkluderer nye og bygge relasjoner.

•

Undervisningen er livsnær for unge voksne og blir aktivt bearbeidet.

•

En ærer Gud gjennom lovsang og/eller historier fra liv.

HVA KREVES? (minstekrav for å kalle seg Støperiet)
ü En ledergruppe på minst tre personer forpliktet i minst ett år med én tydelig leder.
ü Avklart tilknytning og eierskap til en lokal Frikirke.
ü Avklart med og registrert som lokallag i Frikirkens Barn & Unge (FriBU).
ü Støperiet arrangeres minst én gang i måneden (helst oftere for å få kontinuitet)
ü Delta i FriBUs Unge Voksne-nettverk; minst én representant på minst én årlig samling.
ü Bruk av offisiell Støperiet-grafikk (se www.stoperiet.net/media).
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PRAKTISKE TIPS
Tenk mennesker først, ikke oppgaver. Dere trenger ikke profesjonell lovsang eller begavede
undervisere for å sette i gang. Spill på styrkene dere har, og spør om hjelp der dere er svake.
Forbered spørsmål i forlengelsen av undervisningen. Dette hjelper folk å snakke om og
formulere budskapet med egne ord. Dette gjør at budskapet blir håndfast og deres eget.
La språket være inkluderende for de som ikke er vant til kirke. Presenter dere og enkelt
forklar det som skjer i møtet. Unngå eksklusivt språk: «Som alle vet...» «Dere kjenner alle...»
Del en troshistorie på møtene. Vær ekte og ærlig på hvordan det ser ut å følge Jesus i
hverdagen. Fortell om det vanskelige. Del oppturene. Vær eksempler gjennom praktisk liv.
Vær bevisst i valg av lovsanger. Velg sanger som uttrykker det dere ønsker. Norske sanger
kan gjøre lovsangen mer personlig og ekte. Se www.stoperiet.net/musikk for sangtips.

HVA TILBYR FRIBU?
•

Vi er alltid tilgjengelig for hjelp, ressurser, besøk, undervisning, deling av erfaring.

•

3500,- kr er tilgjengelig i oppstartsstøtte når dere registrerer dere som lokallag. Årlig
medlemsregistrering utløser ca. 2000,- kr for laget og ca. 150,- kr per medlem dere
har (inntil fylte 26 år). Se www.fribu.no/fribu/ditt-lokallag for mer info.

•

Nettverk med årlig inspirasjonskonferanse og årlig strategidag. Møt og lær av andre.

•

Ressursportal på www.stoperiet.net/hjelp.

•

Egen side på www.stoperiet.net/dittsted (denne krever enkel oppfølging).

KONTAKT
# Eirik B. Fjellestad (prosjektleder i FriBU og Hamar) på ebf@fribu.no / 98 80 93 52
# Maria Timenes (prosjektleder Kristiansand) på mariatimenes@gmail.com / 41 69 10 86
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