VI BYGGER ÅPNE
FELLESSKAP DER
BARN OG UNGE BLIR
SETT, MØTER JESUS
OG UTRUSTES TIL
Å LEVE SOM HANS
ETTERFØLGERE

FriBU
VI ER TIL FOR AT LOKALLAGENE SKAL LYKKES
MED OPPDRAGET OM Å FØRE ALLE MENNESKER
TIL TRO PÅ JESUS. DET ER I DE LOKALE
ARBEIDENE GUDS RIKE GÅR FREM.

FRIBU
82
Frikirker

FriBU er alt arbeid i Frikirken for aldersgruppen
mellom 0-26 år. Gjennom 250 lokallag drømmer vi om
å se en levende og mobil hverdagstro til barn, unge
og studenter.
Vi arbeider for at lokale arbeidere skal ha gode
ressurser og støtte for arbeidet sitt. Gjennom
nettverksarbeidet har det blitt enklere å samarbeide
på tvers av ulike menigheter og arbeid. I nettverkene
er det lettere å både utnytte hverandres styrker og
se felles behov for hva som er viktigst å arbeide med.

267
Lokallag

6391
Medlemmer

CA. 2,3 MILL.
Penger utdelt årlig

12
Nasjonalt ansatte fordelt utover
6,25 årsverk

61
Søndagsskoler

21
Tweens arbeid

49
Ungdomsarbeid

9
Unge voksne arbeid

10
Teamturer til utlandet snitt årlig

18
Menigheter som har en ferdig
trosopplæringsplan

FOKUSOMRÅDER
TRO I HJEMMET
VI VIL SE EN LEVENDE HVERDAGSTRO I FAMILIEN
Vi vet at hjemmet er den viktigste arenaen for
trosutvikling og vil derfor at menigheten skal gi hjemmet
de beste forutsetningene for å lykkes. Gjennom et
aktivt samarbeid mellom hjem og kirke ønsker vi å
legge til rette for at barn og unge får en levende tro og
at foreldre kan lykkes som åndelige ledere.

LEDERE
VI VIL TA LEDERSKAP PÅ ALVOR
Alt står og faller på gode ledere. Derfor drømmer vi om å
doble antallet engasjerte og dyktige ledere. Vi vil se flere
småbarnsforeldre og besteforeldre som tar et lederskap
i barnas aktiviteter. Vi ønsker at flere barn og tweens får
ulike oppgaver der de kan prøve ut sine gaver og evner.
Vi vil gi ungdom og studenter en tjeneste og muligheter
til å ta lederskap.

UNGE VOKSNE
VI VIL AT UNGE VOKSNE SKAL BLI GITT FRIHET,
ANSVAR OG LEDERSKAP
De siste 3 årene har bevisstheten og
arbeidene for aldersgruppen 19-30
år økt gradvis. Vi tror og ber derfor
om en enda større og bredere vekst
de neste årene. Vi trenger flere store
studentmiljø i byer med universitet
og høyskoler. Vi lengter etter å se
unge voksne ta lederskap på alle nivå
i kirkesamfunnet vårt.

MÅL 2020
FOKUSOMRÅDE

TRO PÅ
HJEMMEBANE

MÅL 2020
••

Alle aktiviteter for barn og unge i menigheten er tilrettelagt på
en slik måte at det er enkelt å ta med seg venner som ikke tror.

••

50 av menighetene våre oppleves som en ressurs for
barnefamilier og hjelper dem til å leve ut troen i hjemmet.

••

Flere menigheter starter familiegrupper.

••

Alt av barne- og ungdomsopplegg har en direkte
kommunikasjon med foreldre/hjemmet.

••

Minst 30 av menighetene tilbyr foreldrekurs og/eller
samlivskurs.

••

Flere menigheter tilrettelegger for familieteamturer.

••

Det er alltid tilgjengelige innsamlingsprosjekter for
misjonslandene og fast givertjeneste.

••

Awana konseptet gjøres tilgjengelig som en ressurs for
menighetene.

Barn

Tweens

•• 15 nye menigheter har fått en hensiktsmessig
aldersinndelt søndagsskole.
•• Det blir startet flere smågrupper for tweens ledet
av foreldre.
•• Det er startet 10 nye tweensarbeid.
•• Vi har startet 10 nye ungdomsarbeid.

Ungdom •• 20 nye ungdomsarbeid har gjennom Frik xPand fått
et revitalisert fokus.
•• Vi vil doble antall engasjerte ledere i barne-, ungdomsog studentarbeidet.

LEDERE

•• Det er utarbeidet og implementert en ledertreningsrute for
aldersgruppen 10-26 år som er tilgjengelig for alle menigheter.
•• Alle ledere har en mentor.
•• Flere unge voksne får mandat til å ta ledelse nasjonalt
og i frikirkens fellesarbeid.
•• Det er 7 store (50 pers +) studentarbeid i byer med universitet
og høyskole, som stadig ser nye mennesker komme til tro.

UNGE VOKSNE

•• Vi har 20 små unge voksne-arbeid rundt om i menighetene.
•• Menigheter har etablert 20 kollektiv i storbyene der de har
fokus på tjeneste og ansvarliggjøring av hverandres trosliv.

