Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?
Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken.
Jesaja 43, 19

«Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet
garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått.
Johannes 21, 6

Bakgrunn for strategien
•
•
•
•
•
•
•

Vi har gjennom flere år og i flere prosesser jobbet med tre store spørsmål: Hvem er
vi, hvor skal vi og hvordan kommer vi dit.
Fellesskapsgrupper, temadager og andre samlinger
Strategien er oppsummeringen avslutningen på denne prosessen
Strategien er kartet for å legge ut på den veien vi skal gå
Gud jobber etter sin store plan
Vi kan jobbe etter vår lille plan
Vår lille plan må aldri gå på tvers av Guds store plan

Oppsummering etter SWOT-analysene
Halden Baptistmenighet skal ha fem hovedfunksjoner. Funksjonene kjennetegner en frisk og
robust menighet
1. Tilbedende
- En menighet som tilber Gud. Vi skal vokse i styrke gjennom tilbedelse
2. Vitnende
- En misjonerende menighet. Vi skal vokse i størrelse gjennom evangelisering
3. Undervisende
- En fostrende menighet. Vi skal vokse i visdom gjennom disippelskap
4. Fellesskapsgivende
- En kjærlig menighet. Vi skal vokse i varme og gode relasjoner gjennom fellesskap
5. Tjenende
- En diakonal menighet. Vi skal vokse utover gjennom å tjene andre
Halden Baptistmenighet skal bygge på fire grunnprinsipper:
1. En menighet med Jesus i sentrum
Vi vil være en Jesusmenighet som henter kraft, liv, helse, og styrke i Jesus Kristus. Vi
vil ha Jesus i sentrum for vår tro og for vårt liv
2. Et liv grunnfestet i Bibelen
Vi tror Bibelen viser oss hvem Gud er og hvordan vi kan orientere våre liv mot ham.
3. Relasjoner formet av fellesskapet
Vi tror at et ekte og livsnært fellesskap er helt nødvendig for å modnes og vokse som
Jesu disippel
4. Tro uttrykt i handling
Vi tror at ulike handlinger som er gitt av Den Hellige Ånd er en naturlig del av vår tro
på Jesus, handlinger som uttrykker Guds kjærlighet, barmhjertighet og rettferdighet
for våre omgivelser og for våre egne liv.

Visjon
Vi tror at livet med Jesus Kristus forandrer meg, deg og verden
Verdier
Alle er velkommen!
Jesus møtte alle mennesker og alle slags mennesker. Han ønsket alle velkommen – det vil
også vi. Vi er glade for at akkurat du er her!
Ingen er perfekte!
Jesus oppsøkte det ufullkomne for å gjenopprette det som var ødelagt. Vi ønsker et fellesskap
der ingen er perfekte. Vi vil heller være ekte.
Alt er mulig!
Vi tror på miraklet av et forandret liv. Vi tror Gud er virkelig, nærværende og handlende. Vi
tror at Gud bryr seg om våre liv.

Handlingsplan – tre mål.

OPP: Utvikle en levende relasjon med Jesus
Vi ønsker at alle skal leve med Jesus som sentrum i sitt liv.
INN: Være i ekte og livsnære fellesskap med hverandre
Utvikle store og små fellesskap for tilhørighet, vekst og åndelig modning
UT: Bygge relasjoner med våre omgivelser
Vi ønsker å uttrykke Guds kjærlighet til alle mennesker gjennom barmhjertighet, nåde og
rettferdighet i våre hverdagsliv.

Hvordan nå målene?
Tjene
I menigheten, i nærområdet, i verden. Vi tror Gud har gitt oss alle en eller flere spesielle
gaver som var gitt for å brukes til å berike våre omgivelser.
Gi
Vi er avhengige av at alle er med og gir til fellesskapet både av tid og penger.
Dele
Vi lever i en fallen verden. Derfor vil vi dele av det vi har fått slik at mennesker kan blomstre
slik Gud hadde tenkt det.

Tre satsningsområder
Gudstjenester
Vi samles i storfellesskap hver søndag for å synge, be og lovprise Jesus. Vi lytter til
bibelbasert undervisning og knyttes tettere sammen med hverandre.
Barn og ungdom
Vi ønsker at alle, uansett alder, skal få plass i menigheten for å vokse inn i en livslang relasjon
til Jesus, men vi har et spesielt fokus på de som er morgendagens menighet.
Fellesskapsgrupper
Vi tror at ekte, pålitelige og livsnære fellesskap er den beste måten å vokse på. Vi har flere
grupper som møtes i hjemmene for å gi liv, håp og tro til hverandre og til våre omgivelser.
Mål for våre gudstjenester
•
•
•

Gudstjenesten er et tredimensjonalt møtepunkt der man møter Gud, seg selv og
hverandre.
Gudstjenesten skal være en bevegelse fra Gud til meg og fra meg til Gud (Opp
dimensjonen) og fra meg til andre (Inn dimensjonen), og ut til verden (Ut dimensjonen)
Gud handler med oss ved den Hellige Ånd, gjennom vår tilbedelse, sang, bønn, ordet
som leses og sies, åpner vi våre liv slik at Gud når inn til oss.

Fem ord som er målet for vår gudstjeneste:
Ære, Lære, Bære, Være – Livsnære
Mål for Barn og ungdomsarbeidet
Målet er å forkynne det kristne budskapet. Evangeliet om Jesus er det viktigste. Mange er
helt blanke om kristen tro. Positivt er at mange kommer uten fordommer. Viktig å få med
nye årskull, få til kontinuitet i tilgangen i åttendeklassinger
Ungdommene må få oppgaver og lære seg og ta ansvar. De må ikke være tilskuere
Viktig at barne- og ungdomslederen jobber aktivt med nye ledertalenter
Jobbe aktivt for å involvere Bapteens i menigheten og menigheten i Bapteens.
Søndagsskolen
• Lære barna om Jesus
• Skape et godt og sosialt miljø hvor alle trives
• Vi ønsker at Søndagsskolen skal være synlig i gudstjenesten
• Vi vil jobbe for å få med menighetens egne barn og barnebarn
• Vi ønsker å gå ut i nabolaget for å nå nye barn og familier
• Vi ønsker at søndagsskolen skal vokse
Konfirmantene
• Målet er å gjøre konfirmantene kjent med det kristne livssynet
• Vi ønsker at konfirmantene skal bli kjent med Jesus og komme til tro på han
• Vi bør kommunisere aktivt at vi har et konfirmantarbeid som er åpent for alle
• Ønsker å få med flest mulig som fjorårskonfirmanter

Mål for felleskapsgruppene
Prinsippene i fellesskapsgruppene
• Jesus i sentrum.
Gud til oss (OPP-dimensjonen, vertikaldimensjonen, korsets langbjelke
• Varmt, ærlig og sant fellesskap med hverandre.
Du til meg, samspill mellom gruppemedlemmene (INN-dimensjonen, horisontal
dimensjon, korsets tverrbjelke)
• Åpenhet ovenfor omverdenen slik at kirkeuvante og ufrelste blir med
(UT-dimensjonen, utadvendt dimensjon)
• Hvert medlem i modning og vekst
•

•
•

•

I fellesskapsgruppene er det trygt å være seg selv og være ærlig om livet og troen
- Våg å ta av maskene
- Anvendelse
I fellesskapsgruppene ønsker vi å vokse – både åndelig og i antall
- Ansvarliggjøring
- Å måle rett
I fellesskapsgruppene hjelper vi hverandre til tro og liv
- Guide – Følge kartet
- Oppmuntring – omfavn hverandre
- Forbønn
Kritiske suksessfaktorer:
- Implementert i hver gruppe. Må ha en forståelse i gruppa om hva som er målsettingen
med gruppa.
- Gruppelederne har en forståelse
- Klare å dele gruppene når de blir for store
- Gruppa evaluerer seg selv jevnlig mot disse målene

