Søknad til læringsnettverk

gi det videre til NESTE GENERASJON
Høsten 2021 vil Frikirken (Menighetsteam/FriBU) sette i gang et læringsnettverk der hovedfokuset
vil være arbeid i menigheten rettet mot aldersgruppen 0-12 år. Vi tror at denne alderen er den
mest strategiske å fokusere på for å nå hele familien og bygge generasjonsmenighet. Hvis vi ikke
lykkes med dette, har menighetene våre ingen fremtid.
Vi ønsker å arbeide sammen med lokale menigheter for å nå unge familier og mobilisere foreldre til å være
primære trosformidlere i hverdagen. For at dette skal skje må hele lederskapet i menigheten forplikte seg til
å prioritere det. Gjennom læringsnettverket er målet at menighetene ser vekst i antall barnefamilier samt økt
bevissthet i trospraksiser og utøvelse av tro på hjemmebane.

vi drømmer om
•
•
•
•
•

en kirke uten vegger der nye mennesker blir kjent med Jesus
menigheter som ser familiens kjernetid som viktigst for åndelig praksis og utvikling
en kirke som setter relasjoner over aktiviteter
at kirken tar statistikkene på alvor om at 80% tar imot Jesus før de er fylt 14 år
menigheter som virkelig er en ressurs for barnefamilier i og utenfor menigheten

Kriterier for læringsnettverket
For å være med er det avgjørende at lederskapet forplikter
seg til å prioritere og arbeide med læringsnettverkets tre
fokusområder.

1. Familiearbeid
2. Barnekirke/søndagsskole
3. Gudstjeneste som er tilpasset målgruppen 0-40 år
Grunnen til at vi har valgt disse fokusområdene er at de vil
involvere foreldre, menighet, barn og unge i samspill med
hverandre.

Menigheten som søker

•
•
•
•
•

Ha minst 3 familier med barn i alderen 0-12 år
Delta i læringsnettverket med en gruppe fra menigheten
bestående av hovedpastor, frivillige fra målgruppa, noen fra
ledergruppa, ev. også en ansatt – til sammen 5-6 personer
Dekke reise- og overnattingskostnader til seks samlinger
Være villig til å gi det man har lært videre til en annen menighet
Være villig til å sette arbeidsoppgaver til side for å gi plass til 		
læringsnettverkets fokus/arbeid

Tid og omfang
Praktisk om samlingen

Seks halvårlige samlinger fra fredag kl. 19.00 - lørdag kl. 20.00.
Sted for samlingene bestemmes ut ifra hvor menighetene befinner
seg geografisk.
Vi tilbyr også oppfølging til dere som menighet underveis, mellom
samlingene, fra en av de ansatte i FriBU eller menighetsteamet

Tema for samlingene

•
•
•
•
•
•

Derfor er 0-12 år helt avgjørende
Kirke som ressurs for alle foreldre/familier
Rytme i hjem og menighet
Relasjoner er nøkkelen
Oppdag oppdraget på nytt
En prosess som vedvarer

Søknadsfrist 1. april 2021

Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvorfor
deres menighet vil være med.
Det gjennomføres en samtale med aktuelle menigheter.
Søknaden sendes: hh@fribu.no

