
Mål og fremtidsvisjon Hamar Frikirke 

Vi følger Jesus - 10 år frem i tid 
- Vi ser en styrket enhets- og familiefølelse i menigheten. Vi er kjent for å være 

inkluderende som menighet (I våre samlinger og i hverdagen). 
- Vi ser en helhetlig og balansert etterfølgelse i menigheten (erstatte med hverdagen?. 

Vi er kjent (For hvem?) for å følge Jesus på arbeidsplassen, i hjemmet og på fritiden, 
både som familier og enkeltmennesker, som unge og gamle. Det innebærer: 

- Folk vet at vi tror på Jesus. 
- Vi representer og løfter frem kristne verdier 
- Vi er ærlige og tør å snakke om troen vår 
- Vi velsigner familie og venner, nabolag, kolleger og arbeidsplass i ord og 

handling.  
- Vi bygger relasjoner med msk utenfor kirken 

- Jesus er tydelig tilbedt og æret på våre samlinger og i hverdagen.  
- Vi følger Jesus i rytmer (i kraft av DHÅ). Det er helt vanlig hos oss å: 

- Ha daglig(Regelmessig?) stund i stillhet, bønn og lesing av Guds ord 
- Holde av en hviledag i uken  
- Faste jevnlig 
- Feire høytidene 

Målene er veldig realistiske. Burde de strekke oss mer? 

Vi samler generasjonene - 10 år frem i tid 
- Gudstjenesten  

- samler barn og store i alle aldre til ukentlig fellesskap 
- er en høy prioritet blant menighetens medlemmer, uavhengig av alder. 
- er kjent for å være et sted der det er lett å komme som ny 

- I hverdagen 
- Husgruppene er fleksible med ulike fokus, som bibel, diakoni og omsorg, 

familie, praktisk arbeid og hobby.  
- Husgruppene inneholder følgende elementer:  

- Lese/høre fra Bibelen sammen og la seg utfordre i liv og tanke.  
- Dele liv og bli kjent. 
- Be for hverandre. 

- 60% av menigheten deltar fast i en husgruppe.  
- På tvers av aldersgruppene (det er godt å være både ung og gammel hos oss).  

- Vi har et stabile og ukentlige møtepunkter for barn og ungdom som har 
mange felles verdier med gudstjenesten.  

- 80% av ungdom og unge voksne har en mentor i menigheten. 
- Alle i menigheten har en trygghetsperson de kan snakke med om tro og 

sårbare ting.  
- Ingen er ensomme i menigheten.  

 



 


