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

82 Frikirker
249 Lokallag
5651 Medlemmer
2.500.000 kr utdelt årlig
13 Nasjonalt ansatte fordelt over 6,4 årsverk
67 Søndagsskoler
50 Tweensarbeid
73 Ungdomsarbeid
27 Unge voksne-arbeid
16 Speidergrupper

”Vi er til for at
lokallagene skal
lykkes med å hjelpe
mennesker til tro
på Jesus. ”
Gjennom 250 lokallag drømmer vi om
å se en levende hverdagstro til barn,
unge og studenter. Vi drømmer om en
kirke uten vegger som ikke setter aktiviteter over relasjoner. Vi drømmer om
å se at menigheter mobiliserer hjemmet
til å være primære trosformidlere. Vi
drømmer om at kirken tar radikale grep
for å nå nye generasjoner med barn,
unge og unge voksne. Vi drømmer om
at kirken ser familiens kjernetid som
viktigst for åndelig praksis og utvikling.
Derfor arbeider vi med å utarbeide
gode ressurser som gjør det lettere for
lokallaget å lykkes med å gjøre drømmen til virkelighet. Vi arbeider for å være
tett på menighetene gjennom nasjonale
og lokale nettverk. Sammen kan vi gjøre
drømmen til virkelighet.

I denne perioden ønsker vi å se
menigheter og lokallag implementere
trosopplæringen gjennom bruk av alle
faseverktøy i de ulike arbeidene.

De tre første fasene
I de tre første fasene i et barns liv er
stikkordene omfavne, engasjere og
bekrefte. Disse tre fasene legger
grunnlaget, og blir bærebjelkene
til et barnets trosutvikling. Både
karakter, moral og etikk blir formet
gjennom disse tre fasene i barnets liv.
Vi drømmer om at menigheter skal se det
som sitt hovedmål å utruste hjemmet, og gi foreldrene de ressursene, støtten og veiledningen de
trenger for å se på seg selv som barnets viktigste
trosformidlere.
FriBU vil derfor satse på menigheter som ønsker
å prioritere tid og ressurser inn i barnefamilier
og samarbeid med hjemmet, som igjen vil styrke
forholdet mellom hjem og kirke. I den kommende
perioden ønsker vi å øke dette trykket ved å
fokusere i dybden hos inntil 10 menigheter gjennom
et læringsnettverk som har som hovedmål å jobbe
med aldersgruppen 0-12 år.
Vi ønsker på den måten å stå sammen med menighetene, og få en felles forståelse av oppdraget vi
har fått i Bibelen om å gå ut å elske, tjene og lede
mennesker til Jesus.

Ungdoms-fasen
Fasen da ord blir til virkelighet. Ungdom
trenger hjelp til å mobilisere sine evner
og gaver. De trenger støtte til å se
sin verdi og identitet. Foreldre og
menighet har derfor en oppgave i å
veilede dem til å bli selvstendige.
Vi drømmer derfor om at menigheter
gjør det til sin hjertesak at ungdom har
fellesskap, lederressurser og midler til å forme
sitt eget arbeid. Menigheten gjør dette gjennom å
investere tid i unge ledere, etablerere småfellesskap og gi ungdom eierskap til oppdraget. Ved å

mobilisere dem til oppdraget gir vi dem ansvar og
mulighet til å forme fremtiden.
FriBU vil derfor i kommende periode arbeide for mer
samarbeid på tvers av nettverk for å lage gode ressurser som gjør det enklere å etablere smågrupper
og ungdomsarbeid. Vi vil prioritere lederressurser
og utrustning av voksne ledere. Arbeid i Nord-Norge
vil ha en særlig prioritet i støtte og ressurser.

Unge voksne-fasen
Fasen hvor en har verden for sine føtter.
Unge voksne trenger å bevisstgjøres
sitt ansvar for eget liv og retning. Unge
voksne trenger mandat og veiledning
til å bygge samfunn og kirke.
Vi drømmer derfor i kommende periode
om at menighetene inkluderer unge
voksne i både felleskap og lederskap. Dette
gjøres ved å etablere egne fellesskap i menighetene og/eller gi dem reelt lederskap i menigheten.
Ved å følge dem opp når de reiser flytter til nye
byer, ved å hjelpe dem til å etablere seg i en
menighet. Vi hjelper unge voksne med å være
selvstendige gjennom disippelhus som innrammes
av rytme, fellesskap og oppdrag.
FriBU vil derfor i kommende periode fortsette
fokuset på unge voksne og etableringen av nye
arbeid, ledertrening og disippelhus. Vi ønsker et
tettere samarbeid med Menighetsteamet gjennom
Horisont, Akademiet og menighetsplanting; verktøy
som hjelper menigheten tettere på de unge voksne,
og hvor de utrustes til etterfølgelse av Jesus i
hverdagen.

0-12 år

13-18 år

10 menigheter

•

Lokallagsledere får hjelp til oppstart og drift
av ungdomsarbeid gjennom Frik xPand.
Ressursen vektlegger smågruppeopplegg,
møteserier og ledermanualer.

•

Lokale arbeidere blir samlet til et nasjonalt
nettverk for å utvikle nye ressurser til Frik xPand
og styrker samarbeid på tvers av menighetene.

•

Menigheter i Nordre presbyterium får særlig
hjelp og støtte til oppstart av ungdomsarbeid og
tilrettelegging av møtepunkt for ungdom
i regionen.

100 familier

•

Disippelhus-ressursen er tilrettelagt
for VGS-elever som ikke bor hjemme.

•

er aktive i en familiegruppe og blir utrustet
til å være Jesu etterfølgere i hjem og nabolag.

•

Flere ungdomsarbeid deltar aktivt på
leirer nasjonalt og regionalt.

•

bruker ressurser og nettverk som gjør det enkelt
å starte og drifte familiegrupper.

•

Ledere for ungdomsarbeid blir utrustet gjennom
nettverkene og en nasjonal lederdag

•

Konfirmasjonsopplegget “Smak og se” er
tilgjengeliggjort for alle frikirker.

•

Ungdommer reiser på team i Norge like gjerne
som til utlandet. Vi setter et spesielt fokus på å
sende team fra Sør-Norge til Nord-Norge.

•

har deltatt i læringsnettverket som
strategisk setter fokus på å nå foreldre
og familier mellom 0-40 år.

•

har fokus på de tre første fasene 0-12 år
og har et målrettet hjem/kirke samarbeid.

•

har spesielt fokus på å arbeide med tre kjerneområder: Gudstjeneste, barnekirke/søndagsskole og familiearbeid.

1000 foreldre
•

har tilgang til og bruker faseressursene.

•

blir bevisst sitt ansvar for tro på hjemmebane gjennom en nyutviklet ressurs knyttet
til dåpssamtalen.

•

blir utrustet til å være sunne foreldre og trosformidlere på hjemmebane gjennom undervisningsfilmer og ressurser som lages spesielt til
de tre første fasene 0-12 år.

Tweens
•

Det er produsert undervisningsfilmer
som brukes av lokallag.

•

Det er startet smågrupper for tweens ledet
av foreldre i 5 nye menigheter.

•

Det er en tweensleir/helgetur tilgjengelig
for alle nettverk.

Ledere
•

Vi ser en økning i deltagelse og utrustning
av voksne ledere for aldersgruppen 0-12 år.

•

Det er tilgjengeliggjort lederressurser og
inspirasjonssamlinger til alle menigheter.

19+ år
•

Det er etablert 5 nye unge voksne lokallag.

•

5 nye menigheter har et eierskap til og hjelper
unge voksne inn i til sammen 25 disippelhus.

•

Det tilbys ledertrening på tvers av menigheter
ved å bruke akademiets ledertrening.
10 menigheter har til sammen gjennomført
20 kurs.

•

Det er etablert et samarbeid med bibelskoler/
høyskoler og lignende som tilbyr utrustning av
unge ledere til tjeneste i menighet.

•

Det samles jevnlig til et nasjonalt nettverk
digitalt og gjennom lederkonferanser.

•

Minst 40% av ledere i menighetenes
lederskap er under 40 år.

•

Vi har produsert første sesong
av podcast.
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