
Læringsnettverk for neste generasjon
– Dersom vi ikke klarer å nå neste generasjon med evan
geliet, har kirken ingen fremtid. Læringsnettverket «Neste 
generasjon» er derfor en kjempemulighet for menigheter som 
erkjenner at de må gjøre en solid satsing på nettopp neste 
generasjon. Vi håper mange vil ta sjansen og benytte mulig
heten til å få veiledning og inspirasjon til å gi det videre i sin 
menighet, sier leder for menighetsutvikling Anna Kleppe Moe. 

Læringsnettverket som Frikirken (ved menighetsteamet og 
FriBU) starter opp til høsten, prioriterer arbeidet med alders
gruppen 0–12 år i menighetene som deltar. Håpet er at flere 

barnefamilier vil komme til menighetene og at foreldre sam
tidig får en økt bevissthet rundt trospraksiser og utøvelse av 
tro på hjemmebane. Menighetene som ønsker å være med, 
forplikter seg til å prioritere og arbeide med familiearbeid, 
 barnekirke/søndagsskole og gudstjenester tilpasset mål
gruppen 0–40 år. 

Søknad sendes hh@fribu.no innen 1. april. 

Se Frikirkens hjemmeside for mer informasjon. 
frikirken.no/nyttleringsnettverk 

Lederkonferansen «Videre»
«Videre ‘22» blir Frikirkens lansering av en ny lederkonfe
ranse for alle ansatte og frivillige. Konferansen vil finne sted 
for første gang 10.–13.februar 2022 på Scandic Fornebu. 
Frikirken ønsker en årlig, felles møteplass for ledere og med
arbeidere i kirke samfunnet, en arena hvor vi samler fokus og 
setter felles retning, blir bedre kjent med Jesus og hverandre, 
og utrustes og oppmuntres til lederskap lokalt, regionalt og 
sentralt. Visjonen til «Videre» – Frikirkens lederkonferanse, 
er å formidle et levende engasjement for Jesus, menigheten, 
neste generasjon og våre nærmiljøer, som setter oss i stand til 
å lede og gi Jesus videre. Gjennom tilbedelse,  undervisning, 
seminarer, måltider og nettverksbygging håper vi hjertet 
bak konferansen blir levende og virkekraftig for den enkelte 
deltaker. Informasjon om tema, programinnhold, påmelding 
og priser vil du finne fortløpende gjennom  våren/sommeren 
i  Frikirkens digitale kanaler. Sett av helgen i ditt og menig
hetens program allerede nå.

Synodemøtet 2021 
Den 10. februar vedtok synodestyret at synodemøtet i juni blir 
heldigitalt. Datoen blir også endret til 4.–5. juni, med felles 
nettgudstjeneste søndag 6. juni kl. 11. Saksbehandlingen blir 
delt i to, der kun de faste synode sakene blir behandlet i juni. 
Alle andre saker utsettes til det kan arrangeres et ekstraordi
nært synodemøte, senest i juni 2022.

Klikk på QRkoden eller gå inn på   
frikirken.no/digitaltsynodemote for å lese mer og 
se video av kunngjøringen.
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Misjonalt bålpanneprosjekt i Trondheim
For drøyt to år siden var Credo Frikirke i Trondheim med i 
prosjektet «Misjonale menigheter». I den forbindelse etablerte 
menigheten et sosialt treffpunkt på fortauet ved Credohjør
net. En lørdag i måneden tenner de opp i bålpanna og tilbyr 
forbipasserende grillede pølser, vafler, te, kaffe og en hyggelig 
prat. – Overraskende mange stanser opp og prater med oss. 
I løpet av en lørdag kan vi komme i prat med flere kirkefrem
mede på Heimdal enn vi gjør på et helt år, og noen av dem 
har begynt å gå regelmessig   Credo, forteller pastor Bjørn K. 
Jellestad. Ildsjelene i menigheten møtes lørdag formiddag til 
rigging, fordeling av oppgaver og bønn. Etter noen timer på 
Credohjørnet runder de av og rigger ned, og avslutter med 
evaluering og bønn. De lokale smittevernreglene har i perio
der satt bålpanneprosjektet på pause.

Nytt eldstekurs
Frikirken har historisk vært en eldstestyrt kirke. De eldste har 
båret kontinuiteten og ledelsen i menigheten der pastorene 
har vært for kortere eller lengre perioder. Vi tror det er svært 
viktig å styrke eldstetjenesten i menigheten. Frikirken har 
derfor utviklet et eldstekurs hvor formålet er at alle eldste
råd skal ha tilgang til god undervisning om hvordan de kan 
utøve sin tjeneste på en god måte, samt at alle nye eldste får 
innføring i hva eldstetjenesten i Frikirken omhandler. Kurset 
vil også passe til å utruste ledelsen i styringsmodeller hvor 
eldsterådene er utvidet. Kurset er digitalt og bygd opp av fire 
ulike kursdeler som tar opp ulike temaer. Kursdelene kan tas 
i rekkefølge eller hver for seg og vi ønsker at alle eldsteråd 
setter av tid til å gjennomføre kurset sammen eller individuelt. 
Kurset vil bli tilgjengelig på Frikirkens kursplatt
form våren 2021.

Klikk på QRkoden eller gå til  
kurs.frikirken.no/grupper/ 

eldstekurstemalederskap/ for mer info

FRIK-festival i Stavern
Årets «Visjon» er avlyst grunnet koronapandemien. FriBU og 
Frikirken går imidlertid sammen om å arrangere FRIK festival 
for ungdom i Stavern i uke 29. 

– Planleggingen av FRIK festivalen er i gang for fullt! Vi garan
terer sommerstemning, konkurranser, underholdning, møter, 
«Capture The Flag» og mye mer. Dette blir en uke med mye 
gøy, nye vennskap og Jesus i fokus. Vi håper dere blir med oss å 
invitere ungdommene med på en uke vi tror blir fantastisk!  Sjekk 
FriBU sin nettside framover for mer informasjon og FRIK festiva
len på Instagram, sier festivalleder Solveig Bråtane. 

Påskefeiring i hjemmet 
Alt tyder på at det går mot digitalt kirkeliv også denne  påsken. 
Under headingen «Ressurser» på Frikirkens hjemmeside, 
ligger «Hjemmekirke» med tips og inspirasjon til hvordan 
være kirke når vi ikke kan møtes fysisk. Synodeformann Jarle 
Skullerud har også delt en påskeandakt, som 
ligger her. Bruk QRkoden eller gå til  

frikirken.no/hjemmekirke  
for mer info.

Horisont
Hele Horisontgjengen med 
ledere i egne Horisont 
munnbind, klare for 
gudstjeneste i Trondheim 
Frikirke i november 2020. 
Grunnet restriksjoner har hele kurset blitt forskjøvet og samlin
gen som skulle vært i Hamar i januar blir ikke før i  september. 

I mellomtiden ser vi frem til å treffes i Bergen i april og Kristi
ansand i juni, og håper virkelig vi får gjennomført disse som 
planlagt!

Våre kommunikasjonskanaler
For full oversikt over Frikirkens  
kommunikasjonskanaler,  
se frikirken.no/kanaler  
Ønsker du ikke å motta nyhetsbrevet?  
Send «neitakk» til post@frikirken.no

God påske fra oss på hovedkontoret! 


