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Hebr 1,1-4

• Mange gonger og på mange måtar har Gud i tidlegare tider tala til 
fedrane gjennom profetane. 

• Men no, i desse siste dagar, har han tala til oss gjennom Sonen. Han 
har Gud sett til arving over alle ting, for ved han skapte han verda. 

• Han er utstrålinga av Guds herlegdom og biletet av hans vesen, og 
han ber alt med sitt mektige ord. Då han hadde fullført reinsinga for 
syndene våre, sette han seg ved høgre handa åt Majesteten i det 
høge. 

• Slik vart han mykje større enn englane, for det namnet han har fått i 
arv, er så mykje større enn deira. 



Bakgrunn

• NLM hadde oppe på årsmøtet sak om å starte forsamling på Varhaug 
Misjonshus

• Det ble da åpnet opp for muligheten til å se på om det kan dannes en 
fellesforsamling på misjonshuset.

• Utover høsten har det vært mange møter, samlinger med representanter fra 
organisasjonene og ide-myldring.

• Saken skal opp i årsmøtene i organisasjonene Januar-Mars 2018.



Forsamlingskomiteen

• Njål Omland – NMS

• Solveig Horpestad / Dagfrid Bekkeheien Skrettingland – Normisjon

• Tormod Nord-Varhaug – NLM

• Toralf Liene / Tom Magne Ueland – IMF

• Ingrid Omland – Ungdomslaget

• Marte Aarsland – Sundag

• Gunn Marit Djøseland - Søndagsskulen



Hvorfor en menighet på Misjonshuset

• Vi ønsker å stå sammen 
• Vi har et oppdrag 
• Mange med tilhørighet til misjonshuset ønsker tilhørighet til en menighet
• Vi trenger et helhetlig tilbud til alle  
• Vi ønsker å drive misjon sammen både heime og ute.
• Vi har et fantastisk bygg som det drives et fantastisk arbeid på
• Det er plass til flere menigheter på Varhaug,

• Det er nok med en på Varhaug Misjonshus. 

• Vi er ikke en kirke med et oppdrag, men vi har et oppdrag – derfor har vi 
kirke. 

Michael Frost



Visjon / Oppdrag
• Gjeldende strategi for Varhaug Misjonshus:

• Visjon
• Fremjing av Guds rike heime og ute og leggja til rette for eit godt og samlande 

fellesskap
• Oppdrag

• Matt 28.19-20:  Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt 
Faderen og Sonen og Den heilage ande og lær dei å halda alt det som eg har bode 
dykk

• Driva eit aktivt misjonsarbeid heime og ute

Være en inkluderende menighet på Varhaug
Mangfold

Ha identitet; Ikke tilpasse oss alt og alle.

Ha et komplett opplegg for alle aldre

Bygge Guds rike

Varhaug og verden for Kristus!



Hva?  - råd for hva vi bør tenke på

• Bygg lokalt: Hva og hvem er dere sendt for å tjene?
• Tjen nærområdet
• Tjen gjerne et større område, men unngå å bli noe sært for folk med spesielle 

interesser. 
• Tjen Globalt

• Bygg forsamling på de som vil bygge
• Unngå at det går politikk i hvem som er i ledergruppa 
• Ikke representasjon i organisasjon

• Bygg på et fundament
• Avklar det dere kan
• Ikke rush, men sørg for fremdrift

Fra samlingen vi hadde med NLM forsamlings representant



Hvordan
• Ha faste samlinger på Søndagene for forskjellige målgrupper

• Forkynnelse for «alle» behov
• Se alle/den enkelte 
• Liturgi
• Forbønn – Skriftemål

• Drive utadrettet arbeid i bygda

• Ytremisjon drives primært gjennom misjonsorganisasjonene

• Medlemskap i menigheten med tilhørighet og forpliktelser

• Lederskap  med tydelig mandat og oppdrag
• Hvordan bruke ressursene
• Hvilke arrangementer
• Strategi og plan

• Et klart teologisk fundament forankret i en eller flere 
eierorganisasjoner

• Legge til rette for forvaltning av sakramentene

• Legge til rette for dåp og konfirmasjon

• Diakoni

• Bryllup og Begravelse

Arrangement som går inn i menigheten
Sundag
Søndag føremiddag
Nytt barnearbeid
Arrangement/Lag som ønskes inn
Ungdomslaget
Søndagsskulen
Fres
Humlabølet
Spiren
Vi over 60
Speider
Kor
Hananja
Minikoret
Yngreskoret
Musikklaget

Arbeid som drives i organisasjonene er ikke 
en del av menigheten.



Menighetsledelsen

Organisering
NLM IMF FormannsKomiteen

IMF, NLM, Normisjon, NMS

Menighetsstyret
Eget årsmøte, valg / Nomineres gjennom

organisasjonene
Ansvar: Administasjon, strategi

Arrangementskomiteer, aktiviteter, 
arbeidet.

Eldsteråd
Utnevnes av

formannskomiteen
Ansvar: Teologi, Lære, 

Alle arrangement 
utenom «Misjen»

Alle organisasjoner,  
lag og kor som ikke 

er en del av 
forsamlingen

Misjonshusstyret
Årsmøte misjonshuset

Søndag føremiddag

Sundag

Ungdomslaget

Barnearbeid
Sang og Musikk – lovsang, kor, 

musikere, sangere

Talere  - lokale og innleide talere 

Dåps og 
konfirmasjonsundervisning

Foreninger og Husgrupper 
tilknyttet menigheten

Diakoni

Normisjon
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Organisering
• Lokalt eierskap legges til formannskomiteen (hvis alle organisasjonene blir med) –

• alternativt et nytt styre som erstatter formannskomiteen

• Menigheten tilknyttes enten kun NLM eller NLM, IMF og Normisjon.  Forsamlingskomitéen anbefaler å  
tilknytte menigheten til flere organisasjoner.

• Medlemskap i menigheten for aktive medlemmer
• Medlemskap i forsamlingen kan tegnes av personer som: 

• Bekjenner seg til den kristne tro 
• Vil være med å fremme menighetens formål 
• Betaler medlemskontingent, fastsatt av forsamlingen 

• Medlemmer kan også være med andre evangelisk-lutherske organisasjoner eller kirkesamfunn
• Medlemmer kan også være medlem i en eller flere av eier-organisasjonene, men dette er ingen betingelse

• Lederskapet i  menigheten organiseres i et eget styre. 
• Organisasjonene og Arrangementskomiteene nominerer kandidater til styret. (Alle i menigheten kan nomineres uavhengig av 

organisasjon). 
• Dette styret velges på årsmøte til menigheten og godkjennes av formannskomiteen.
• I tillegg legges det til rette for å opprette et eldsteråd som nomineres av formannskomiteen.

• Det arrangeres årsmøte i Mars hvert år.

• Ansettelser blir gjort av styret i samråd med formannskomiteen og organisasjonen der ansettelsen skjer.



Lederskap 
Vi ønsker et styre basert på personer som kan og vil bygge en menighet;

• Menighetsstyre:
• Administrasjon (leder av styret)

• Økonomiansvarlig

• Informasjonsansvarlig

• Representanter fra hovedarrangementene, 
• I starten er det Søndag føremiddag og Sundag

• Leder - Dåp, konfirmasjon

• Diakoni

• Leder - Sang og Musikk
• Arrangementene ordner dette selv, en rolle I menighetstyret kan være å binde dette sammen 

• Leder - Innsamling  / misjonsprosjekt

• Leder - Barn og Ungdomsarbeid

• Leder - Ungdomslaget 

• Leder - Husgrupper



Lederskap
• Styret for menigheten har ansvar for alt arbeid som foregår i regi av 

menigheten
• Beslutte hva som skal arrangeres og ha en representant fra hovedarrangementene
• Se helhetlig på forkynnelsen
• Sikre at forkynnelsen er rett og i tråd med statuttene til menigheten.
• Utnevne /  godkjenne komiteer og lag som vil være en del av menigheten

• Ansvar for økonomien
• Budsjett
• Fordeling av  gaver

• Ansvar for å rapportere til NLM, IMF, Normisjon og formanns-styret.

• I tillegg legges det til rette for å opprette et eldsteråd som har ansvar for 
teologi og lære I menigheten



Barn og ungdomsarbeid

• Det planlegges å opprette nytt barn og ungdomsarbeid basert på 
Awana;
• Nytt opplegg for barn og unge fra 2-19 år

• Opplegg på Søndag formiddag parallellt med formiddagsmøtet

• Forhold til Søndagskolen og Ungdomslaget må klareres 

• Barne og ungdomsarbeid er en naturlig del av forsamlingen

• Oppstart av Awana vil måtte gjøres helt dersom det skal fungere
• Det er vanskelig å starte med enkelte aldersgrupper.



Ansatte  - «Pastorat»

• I utgangspunktet legges det ikke opp til fast stilling som pastor

• Aktuelle posisjoner
• Pastor

• Familie og barnearbeider

• Ungdomsarbeider

• Administrasjon



Verdier/Ideologi

Ideologi frå dagens strategi for Misjonshuset:

• Alt arbeid på Varhaug misjonshus er forplikta på Bibelen. Vidare er ein og 
forplikta på læra og dei retningsliner som dei fire eigarorganisasjonane arbeider 
etter. Arbeidet er tufta på dei Evangelisk Lutherske vedkjennings-skrifta.

Ideologi fra forrige strategi for Misjonshuset:

• Alt arbeid på Varhaug misjonshus er forplikta på Bibelen. Forkynninga skal vera 
tufta på den evangelisk-lutherske læra, slik denne kjem fram gjennom den 
Apostoliske, den Nicenske og den Athanasianske truvedkjenninga, den 
Augsburgske vedkjenninga (Confessio Augustana) og Luther sin vesle katekisme.

Vidare er ein og forplikta på dei retningsliner som dei fire eigarorganisasjonane 
arbeider etter.



Verdier / Ideologi
• Menigheten er bygget på et konservativt syn

• Gud er en hellig, mektig, nådefull og treenig Gud
• som vi frykter
• Som er vår far

• Jesus ga sitt liv for våre synder
• Så vi skal kunne leve et nytt liv.

• Guds nåde er større enn synden
• Vi er tilgitt
• Vi skal omvende oss fra synden
• Bibelen sier at ekteskapet er mellom mann og kvinne
• Seksuelt samliv hører hjemme i ekteskapet



Forankring

• Menigheten er en lokal menighet på Varhaug der;
• Styret organiserer arbeidet i menigheten

• Formannskomiteen er lokal eier.

• Menigheten tilkoples NLM, IMF og Normisjon
• Alternativt kun NLM.

• Dette gir føringer med hensyn til lære, ansettelser, 

• Dette gir hjelp til å drive arbeidet



Økonomi

• Det skal legges til rette for misjonsarbeid og innsamling for alle 
eierorganisasjonene. Dette må skje på en rettferdig måte.

• Menigheten kan også ha egne misjonsprosjekt

• Menigheten har egen økonomi med  budsjett, giverteneste, kollekter, 
talerutgifter

• Menigheten betaler for bruk av Misjonshuset



Praktiske ting

• Menigheten har prioritet på bruk av Varhaug Misjonshus

• Barne og Ungdomsarbeid har prioritet

• Alle misjonsorganisasjonene skal kunne bruke  Varhaug 
misjonshus til eget arbeid som i dag. Det søkes så langt som 
mulig å unngå at menigheten kommer i konflikt med møter i 
misjonsorganisasjonene. Detaljert oversikt over prioriterte 
møter skal lages




