
SWOT-analyse av Hamar Frikirkes 
Visjon 

Vi Følger Jesus 

Styrker 
- Vi er i balanse som menighet, forstått som at vi ikke er fragmentert. 
- Mange i menigheten vår tar troen på alvor. 
- Vi “har” alle generasjoner.  
- Vi har fellesskap/møtepunkt for 0-26 år.  
- Staben er god med bra energi, utfyller hverandre 
- Veiledningstjenesten 
- Lovsangen og forkynnelsen har bra teologisk fokus 
- Vi er visjonære 
- Åpenhet for DHÅ 
- Bønnearbeidet. 
- Ulike møtepunkter og tjenester (torsdagskaffen, lovsangstjenesten) 
- Samarbeidet med de andre menighetene i byen 
- Vi har en ærlighetskultur.  

 
 

Svakheter 
- For smalt uttrykk i husgruppene. 
- Vi er for svake på omsorgsdiakoni/Diakonene brukes for mye til praktisk arbeid 
- Vi har vært svake på å inkludere nye 
- Noen savner tilbud om praktisk hjelp og støtte til hverdagen 
- Det er noen blant oss som er ensomme. Blir syke mer ensomme i når de er syke 

fordi de glemmes? 
- Vi tar ferie fra kirken/Gud i sommerferien 
- Blir vi slukt av hytta? 
- De åndelige nådegavene er ikke i full funksjon/for lite uttrykk 
- Tør vi å gå ut av komforsonen? 
- Vi hører for få historier/vitnesbyrd 
- Manglende systematisk trosopplæring 

 

Muligheter 
- Kirken har svært god beliggenhet i byen.  
- Vi bor i nabolag 



- Lyttende holdning til folk som ikke er i kirka 
- Ved å engasjere oss på ulike arenaer utenfor kirken kan vi påvirke og også få nye 

impulser utenfra.  
- Forfølgelse, men vi har fortsatt frihet 
- Digital ressursbank og podcaster 
- Mange praktiske folk involvert i arbeidslivet 

 

Trusler 
- Forfølgelse 
- Forventning/krav om prestasjon/Tidsklemma 
- Hedmarkingen er ikke “åpen” 
- Økende politisk spenning mot “Kirken”.  
- Økende sekularisering og individualisme (blant annet at Gudstjenesten skal dekke 

mine behov) 
- Mangfold og relativisme i tro og teologi 
- Sosiale medier 
- Fremmedfrykt 
- Kjønnsforvirring 
- Begrensede jobbmuligheter 
- Sosial isolering og ekskludering 
- Ytringsfrihet og religionsfrihet er under press. 
- Samfunnets historie om og “lykkes” kan virke mer tiltrekkende enn Guds sannhet 
- Høytidene har mistet sitt innhold 
- “språkforvirring” mellom generasjonene 
- Frimenighetene blir sett annerledes på enn Dnk 

 

Vi samler generasjonene 

Styrker 
- Vi har alle generasjonene 
- Mentoring 
- Mange ressurser i menigheten (mange har mye å gi) 
- Vi har blitt flinkere på å inkludere 
- Atmosfæren er varm 
- Generasjonene har en støttende holdning ovenfor hverandre 
- Medlemmene/menigheten inviteres til å involvere seg/delta i prosesser (demokratiet) 
- Studentmiddag 
- Mennesker blir i menigheten når de vokser opp. 
- Teamhuset! 
- Konservativ teologi, åpenhet for å tenke nytt. 
- Menigheten har lang historie som gir tyngde 



Svakheter 
- Vi kan bli for opptatt av vårt eget interne arbeide (gjelder det også det vi snakker 

om/forkynner?) 
- Manglende involvering fra de eldre på arbeidet blant 0-26 år/Manglende kobling 

mellom våre ulike møtepunkter 
- Musikken kan være krevende for de eldre (spesielt gjester og ikke kristne som er 

eldre) 
- Det er for høy terskel til å invitere folk hjem 
- Vi klarer ikke integrere nye landsmenn godt nok 
- Vi har ikke klart å trene/rekruttere nok tenikere og musikere de siste årene.  
- Forpliktelse over tid 
- Det er krevende for ungdom utenfor friskolen å koble seg på 
- Tør vi å tenke nytt i stor nok grad til at det blir endring? 
- Varierende grad av involvering i menigheten (Noen gjør mye, andre lite) 

 

Muligheter 
- Digitale gudstjeneter, digital kommunikasjon på  nett. Videoproduksjon.  
- Vi har sosialt fellesskap. Det trengs i samfunnet. Fellesskapet krysser etniske og 

sosiologiske skiller 
- Vi har en gruppe mennesker hos oss som vi kan gjøre mye mer med (innvandrere) 
- Være en ressurs for de med behov (småbarnsfamilier spesielt) både intern og 

eksternt.  
- Hybridfellesskap (digitale og fysiske fellesskap) 
- Påsken og høytidene 
- Vi kan løse ensomhetsproblematikken 
- Vi er en studentby 
- Møteplasser for flere generasjoner 

 

Trusler 
- Segmenterte/isolerte menneskegrupper 
- Nordmenn har et bestemt oppfatning (fordom) av kristendom. Det kan hindre misjon 
- Interne konflikter 
- Pandemien og restriksjoner 
- Samlivsbrudd 
- Vi “mister” ressurser til byer og andre menigheter.  
- De unge dyrkes, de eldre glemmes 

 



Vi deler evangeliet 

Styrker 
- Misjonsengasjement 

 
 

Svakheter 
- Vi hører for lite fra misjonærene våre/De må få oppmerksomhet når de er hjemme.  

 
 

Muligheter 
- Familien er en ressurs 
- Misjonsturer for inspirasjon 
- Godhetsdager/Godhetsaksjonen er kjent 

Trusler 
- nordmenn er reserverte 

 

Vi bygger nye fellesskap 

Styrker 
 

Svakheter 
- Husgruppene våre er ikke åpne/Vokser ikke 

 
 

Muligheter 
 

Trusler 


