
Oppsummering av innspill og 
undervisning de siste årene 

Vi følger Jesus 

Jesus 

- Jesus er vår Herre. Vi lever, tror og følger med han som sentrum av våre liv, både som 

individer og som menighet 

- Etterfølgelse handler om å være en lærling av Jesus, ikke en tilhenger av Jesus 

- Jesus døde og stod opp igjen for sone for våre synder og seire over død og ondskap. Å følge 

jesus har sitt utgangspunkt i at man ved troen og dåpen omvender seg fra det gamle livet, 

tar imot Jesus som Herre, blir født på ny i troen og dåpen, tar imot den hellige ånd og får 

fellesskap med den treenige Gud.  

Rytmer 

- Å følge Jesus handler først og fremst om livsstil, deretter handling og lære.  

- De klassiske åndelige rytmer kjennetegner etterfølgelse Hamar Frikirke 

- Høytider og fester (jul, påske, pinse, takkefest osv) er viktig i menigheten.  

- Bønn har et særlig fokus i menigheten, med ukentlige bønnemøter. 

Fellesskap 

- Hamar Frikirke kjennetegnes av et «VI», men balanse mellom kollektivitet og individualitet i 

etterfølgelsen. Vi lever og følger Jesus sammen.  

- Hamar Frikirke har fellesskap på tre nivåer: Storsamling (gudstjeneste, freak, støperiet osv), 

husgrupper og mentoring. 

- Husgruppene er livsnære og åpne fellesskap der man sammen hjelper hverandre til å følge 

Jesus. 

Tjeneste og nådegaver 

- Veien til tjeneste er kort for nye.  

- Alle i menigheten kjenner sine nådegaver og styrker, og bruker dem på en meningsfull måte 

- Vi har tjenende holdning som menighet og individer ovenfor våre medmennesker 

- Tjeneste i Guds rike innebærer også tjeneste utenfor kirkens aktiviteter. 

Verdihuset 

- Ekthet 

- Glede 

- Gjestfrihet 

- Engasjement 

- Tydelighet 

 

 



Vi samler generasjonene 

Gudstjenesten 

- Gudstjenesten er menighetens hovedsamling og felles møtepunkt for alle generasjoner.  

- Undervisning på gudstjenesten skal gi mat til de troende.  

- Språket, gjestfriheten og kulturen må være universell, slik at gudstjenesten er tilgjengelig for 

gjester og de som ikke tror så mye  

- Gudstjenesten skal samle kjente og inkludere nye. 

Mentoring 

- Vi legger til rette for en-til-en relasjoner på tvers av generasjoner.  

- Mentorer utrustes og følges opp i sin tjeneste. 

Hele livet 

- Hele livet rommes i menigheten. 

- Menigheten satser aktivt på arbeid mot barn, between, ungdom og unge voksne. 

- Menigheten er involvert i disse arbeidene. 

- Vi skal gå sammen fra krybbe til grav. 

- Ulike aldersgrupper har ulike behov. Vi legger til rette for ulike møtepunkt (freak, støperiet, 

torsdagskaffen osv).  

 

Vi deler evangeliet 

Barmhjertighet 

- Menigheten savner fokus på barmhjertighet.  

- Diakoniens rolle i menigheten er viktig, både intern og mot byen og mennesker 

- Hvilke behov kan vi dekke?  

- En tro uten gjerninger er en død tro.  

- Rett faste (jesaja 58) 

- Husgrupper med fokus på barmhjertighet 

Dele med ord og liv 

- BLESS modellen (Begin with prayer/bønn - Listen/lytt - Eat/måltidsfellesskap - Serve/Tjene - 

Share/del med ord). Et velsignende liv 

- Åndens rolle i livet 

- Lydighet 

- Tjenende holdning 

- Evangelistene blant oss er viktige, men få 

- Menigheten trenger å vokse i denne tjenesten 

Forståelse av evangeliet 

- Vi må være trygge på evangeliet. 

- Vi må tro på evangeliet for vår egen del 

 



Vi bygger nye fellesskap 

Smågrupper 

- Vi ønsker ulike uttrykk/fokus i smågruppene: Familiegrupper, husgrupper, interessegrupper 

osv.  

- Disippelhus og støperiet er konkrete fellesskap for unge voksne, med potensiale til å startes 

mange steder. 

- Lederne av smågruppene må trenes og følges opp 

- Det er ønske og behov for opplegg til gruppene 

- Hvordan er kulturen i gruppene? Er de åpne og ærlige? 

Nye fellesskap 

- Misjon er hovedfokus.  

- Vi har og trenger et System for trening og oppfølging av planter og planteteam 

- Disippelgjøring som grunnmur for menighetsplanting 

- Nye menigheter når flest nye med evangeliet 

- Det er risiko å bygge nye fellesskap, men det bygger på tro/tillit 

- Nye fellesskap bidrar til å revitalisere modermenigheten. 

- Har vi en samlende eller en sendende kultur i menigheten? 

 

 


