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I dette bladet presenteres
måldokumentet for Frikirken
2018 – 2023. 
       De tre konkrete målene
er: Økt fokus på Jesus i
hverdagen, å bringe Jesus til

nye generasjoner og å bringe
Jesus til nye mennesker.
Måldokumentet ble først ut-
arbeidet i samarbeid mellom
synodestyret og represen-
tanter fra ulike menigheter.

Det er så behandlet på menig-
hetsmøter rundt om i
menighetene og sendt til
delegatene for endelig be-
handling på synodemøtet.
Altså et gjennomarbeidet
dokument. 
       Men hva betyr dette
dokumentet egentlig for hver
enkelt av oss? Er dette noe
som menighetens ledelse får ta
seg av, eller er det faktisk noe
jeg bør bry meg om og kan få
stor glede og velsignelse av?
Jeg tror vi alle har god nytte
av at vår kirke til enhver tid
tenker igjennom konkret hva

vi i menighetene
trenger å sette
fokus på de
nærmeste årene.
Dette for å være
en levende
menighet både
nå og i
fremtiden. Men

hvem er vår menighet? - Det
er jo oss! Så vi kan ikke bare
overlate måldokumentet til
alle andre. 
       Legg merke til at alle
målene innbefatter Jesus. Hvis

ikke Han er med i arbeidet
vårt, mister vi fokus. Uten
Jesus i hverdagen vil
måldokumentet være uten
mening. ”Jeg tror ikke vi er
for mye søndagskristne, men
kanskje for lite mandags-
kristne. Og det tror jeg både
vi og Guds rike taper på”,
skriver synodeformann Jarle
Skullerud i avisen
Budbæreren i forbindelse med
det nye måldokumentet. Han
vektlegger hvor viktig det er
for troslivet å ha noen faste,
trygge rammer rundt sin dag-
lige kontakt med Gud.  -Jeg
tror vi alle har en utfordring i
å slippe Jesus til i alle deler av
livet.   Hvis Jesus får prege oss,
tror jeg det faller naturlig å ta
del i menighetens arbeid. 
       Skullerud legger også vekt
på at det er avgjørende å være
en del av et fellesskap som
deler tro og liv. Det betyr at vi
må skape et fellesskap som in-
kluderer alle, - med både våre
mangler og forskjelligheter.
Vår kirke må være en kirke
med lave dørterskler der det
ikke er noen begrensninger

DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE, ARENDAL

for å få lov til å være med. Alle
må ha lov til å gjøre feil, og vi
må vise raushet og ha respekt
for hverandre. Vi bør gjen-
speile det mangfoldet som
finnes utenfor kirkens fire
vegger, og vi må kunne snakke
åpent om tanker og følelser
uten å dømme hverandre.  Det
er ikke likegyldig hvordan vi
som menighet omgås
hverandre og hvordan vi
omgås de som ikke tror. 
       I 2.kor.5.15 får vi en klar
utfordring: «Og han døde for
alle, for at de som lever ikke
lenger skal leve for seg selv,
men for ham som døde og
oppstod for dem.”
       Jeg tror vi kan bruke den
samme oppskriften som Jesus
selv brukte. Han samarbeidet
med og brydde seg om alle
slags mennesker, - spesielt de
mange som ikke ble regnet
med. Og han handlet. 
Vi trenger det mangfold av
mennesker vi er i en menighet
med alle de ulike evnene vi har
og oppgavene vi kan gjøre.

Marit Gartha Larsen

MÅLDOKUMENT
FOR OSS ALLE

Uten Jesus i hverdagen 
vil måldokumentet være

uten mening
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I forbindelse med vårt nye
måldokument, har vi tatt en
prat med Arendal Frikirkes
barne- og ungdomsarbeider
Marie Kvalbein-Olsen. Vi
håper å få noen tips og råd
om hvordan vi kan legge til
rette for at barn og unge i
menigheten vår kan oppleve
å ha Jesus i hverdagen sin. 

Gode rutiner.
Marie er veldig tydelig på at
hun tror det er viktig at tros-
opplæring på hjemmebane
gjøres enkelt og naturlig. I en
familie er det travle
hverdager, så det nytter ikke
å ta mål av seg til å gjøre det
for avansert. Hennes
nøkkelord er rutiner. 

Bordvers.
Synge bordvers er en av
rutinene som setter en
ramme for måltidet. Man kan
godt snakke om innholdet i
bordbønnen av og til for å
gjøre barna kjent med hva vi
synger om. Det blir en daglig
bønn, og barna blir gjort
oppmerksomme på at vi
faktisk er heldige som kan
sette oss til et dekket bord.

Leggerutiner.
Et annet tidspunkt hvor det
er naturlig å finne gode
rutiner er leggetid. Marie har
selv barn i forskjellig alder,
og da er behovene naturlig
nok litt forskjellige. Det er
viktig at barna av og til får
litt alenetid med foreldre.
Hun har god erfaring med å
ta en liten prat hvor barna får
fortelle to fine ting som har
skjedd i løpet av dagen i til-
legg til å fortelle om det har
skjedd noe som ikke er så
greit. Det gir et fint utgangs-
punkt for en liten personlig
bønn. Å synge velsignelsen
og ”Kjære Gud, jeg har det
godt” er noe som barna er
blitt vant til og savner hvis
det ikke blir gjort.

Musikk.
Sanger er også veldig
verdifullt og noe mange
husker og tar med seg hele
livet. De fleste barn liker å
synge eller å høre på musikk.
Å synge med den stemmen
man har eller sette på kristen
musikk gjør dem kjent med
Jesus på en flott måte. Bil-
kjøring er en ypperlig anled-
ning for fin
musikkopplevelse.

Hjelpemidler.
Det finnes også mange flotte
hjelpemidler som kan være til
nytte for en aktiv tro i
hjemmet. Marie anbefaler
boka ”Tro på hjemmebane”,
som inneholder råd og tips til

foreldre. Dessuten finnes det
et utall gode kristne barne-
og ungdomsbøker og gode
filmer som gjør det morsomt
og naturlig å få det kristne
budskapet inn i hverdagen:
Dåpsklubben Tripp Trapp
tilbyr både bøker, musikk og
filmer til barn. Andre bøker
som kan anbefales er : 
”Tre i et tre”  og ”Fest  på
slottet” av Runar Bang, 
”Gud og jeg er venner” 
av Kari Vinje, 
”1 år, 2 barn, 3 venner” 
av Linda Andernach og 
Kristin Pedersen 
og en serie med flere bøker
om ”Munken og kula” 
av Åke Samuelson.

Forbilder.
Marie tenker at viktigst av alt
er vårt ansvar som forbilder.
Både som foreldre, bestefor-
eldre, tanter, onkler og
venner påvirker vi barna. Her
har vi alle et ansvar for å
bidra. Hvis Bibelen er en
naturlig bok i hjemmet, gir
det et tydelig signal. Kanskje
har besteforeldre bedre tid til
å lese bøker og følge på kor
og speider enn travle for-
eldre? Ved å vise at Jesus
betyr noe for oss, er det vårt
største vitnesbyrd. Er vi en-
gasjerte og tar med barna på
gudstjeneste, sangkor, leirer
og andre kristne ar-
rangementer, skjønner barna
våre at dette er en viktig del
av hverdagen og livene våre. 

Jesus i hverdagen
Av Marit Gartha Larsen
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Et av de områdene der kurs
allerede er i gang, er i
speideren. Dette året har 5
unge gått på del 1 av kurs for
å bli patruljefører eller
patruljeførerassistent. Del 2
skal gjennomføres nå i vår og
del 3 neste år. Kurset ar-
rangeres av speiderkretsen i
Aust-Agder.
       I speideren sier de at
lederutviklingen starter
allerede når man begynner
som småspeider. Men det er
når speidere blir utdannet i
rollen som peff (patruljefører)
eller ass (assistent) at spei-
derne blir bevisste sine led-
elsesferdigheter.
       Peffkurs (patruljefører-
kurs) er det første lederkurset
du kan ta i speideren. Det er et
eget kurs som hjelper spei-
derne å utvikle sine
lederferdigheter.
       Men hovedpoenget med
peffkurs er å hjelpe peffer og

asser med å utføre oppgavene
sine på en god måte, og ikke
minst for å gi dem inspirasjon
og nye ideer.

Tretrinns peffkurs
Peffkurset er tredelt - Peff 1,
Peff 2 og Peff 3. For hver
kursdel de tar, får de en del av
et merke.
Innholdet i Peff del 1 handler
om hva speiding er: Speider-
historie, speidermetoden,
speideridealer og patruljesys-
temet. De får opplæring i å
planlegge og gjennomføre et
patruljemøte med fokus på
faglig innhold, hvordan løse
problemer i patruljen og mye
mer.
Peffkurs del 2 handler mye om
å planlegge tur. Fokus settes
på forberedelser, turmål, opp-
gavefordeling, innhold og
sikkerhet. De skal gjen-
nomføre en dagstur.
Peffkurs del 3: Planlegging av

en patruljetur med egen
patrulje der alle i patruljen
skal ha minst én konkret opp-
gave i forbindelse med
planlegging og gjennomføring
av haiken. Patruljen lager logg
fra haiken, som skal gjen-
nomføres av patruljen alene -
uten voksen leder. Mye
spennende altså.
       
Speiderarbeidet startet opp
igjen høsten 2012 i Arendal
Frikirke etter noen års pause.
Noen av de 5 som nå går på
Peff-kurs har vært med i
speideren siden da og gått
gradene fra småspeider. Spei-
derne har lært mye og kan
mye allerede. En patrulje har i
år deltatt på kretsbannerkon-
kurranse for første gang og
kom på 33. plass. Bra for førs-
tegangs deltagelse. En av de
oppgavene de ikke kunne så
godt var surring. Det trenger
de å kunne når de for ek-

Lederopplæring i
menigheten

Av Arne Martin Gimse

Synodemøtet i 2017 vedtok
Frikirkens målplan for 2018-
2023. Planen skal hjelpe oss å
fokusere på de viktigste
tingene de neste årene. Del 2
handler om fornyelse og om ut-
rustning av unge ledere. Et av
målene er at alle skal ha en
mentor og at minst 40 % av le-
derne i menigheten skal være
under 40 år. De unge vil få opp-
læring og praksis underveis.
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sempel må lage en båre ute i
naturen, eller sette opp en
gapahuk. Så da Menighets-
bladets utsendte ble med ut i
Bieskogen, startet de med
dette arbeidet. De ble ikke
ferdige på to timer, men de
fortsetter neste gang. Tre
patruljer sagde til greiner og
stokker som skulle surres
sammen på en riktig måte med
vinkelsurring og kryssur-
ringer, for til slutt å bli en
båre/stige eller en gardin-
trapp.

Vi fikk en liten prat med de tre
speiderne som har gått på

Peff-kurs del 1. Det var
Marius, Marie og Elias. De to
guttene har vært med i
speideren siden den startet
opp igjen i 2012, mens Marie
begynte for et par år siden. De
har i vår vært på et 2-dagers
kurs som var både praktisk og
teoretisk. På spørsmål om
hvordan det var, sier de
unisont: ”Veldig gøy”. Etter
hvert kommer det fra den ene
at teorien var litt kjedelig. Det
var litt skole, men gøy, sier en
av de andre. Men så fikk de
praktiske oppgaver å utføre,
og da ble det bra. Nå gleder de
seg til Peff-kurs del 2. De fikk

også etterpå vist noe av det de
kan som peffer, da de skulle
lede oppgaven med å lage en
båre. 
       Denne dagen var det
St.Georgsdagen, 23. april. Til
samlingsstunden kom Anders
Myhren på besøk og ledet
den. På denne dagen fornyer
speiderne sitt speiderløfte.

Andre lederopplærings-
tiltak i menigheten er:

•  TØFF - trening og
øvelse for fjorårets kon-
firmanter (et eksempel:
Ruth Elise Trommestad
går på TØFF og er
hjelpeleder i konfirmant-
arbeidet)

•  Leirlederkurs for ten-
åringer som blir ledere på
barneleir til sommeren

•  Mentortjeneste for
unge (tettere oppfølging)Fem speidere har gått på Peff-

kurs i år. Her er tre av dem.




