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Innledning 

Hensikten med dette notatet er å prøve å skissere et ønsket scenario av sommeren 2021. Tanken er 
at scenarioet skal være styrende for sammensetning og fordeling av ressurser i stab. Vi har prøvd å 
ta utgangspunkt i nå-situasjon, og fra der skissere ønsket fremtid. 

Samtidig med dette slutter Torstein nyttår 2018/19, og det har også gitt oss mulighet til å re-tenke 
og gjøre grundige vurderinger både av hva vi trenger og hva vi ønsker. 

Lederteamet var på bønneretreat i september 2017, og her opplevde vi tydelig at Gud sa at vi må 
«rigge» oss for mer. Scenario 2021 prøver å stå på den plattformen. 
 
Det er også et tydelig ønske om at Bedehuskirken flytter kontor til Saron snarest mulig. Dette vil 
selvsagt påvirke hva vi gjør og hvordan. Det vil gi oss betydelig mer muligheter knyttet til bruk av 
lokaliteter. Dette vil spille inn på flere av punktene under. 

1. Familie og ungdom 

Lederteamet har besluttet at Bedehuskirken trenger en tydelig helhetstenkning rundt 
disippelgjøring av barn fra 0 til 18 år. Vår vurdering er at det må defineres en rolle i staben som har 
overordnet ansvar for familie og helhetstenkning rundt 0-18 år. Denne skal fasselitere 
læringsfellesskap for foreldre. Vi vil etablere en stillingen som er 50%. 

Vi ønsker også å øke ressursbruken på ungdom fra 70% stilling til 100% stilling. 

Disse stillingene ønsker vi å finansiere ved å økte inntekter ved FGS. Vinteren 2019 vil vi ha en 
kampanje for å få dette på plass. 

2. Kairos 

En av de store utfordringene i GN er at lederne forsvinner etter fullført videregående skole, og få 
kommer tilbake. Dette tiltaket er en respons på denne utfordringen, samtidig som det er en måte å 
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trene og utruste ledere fra vårt eget ungdomsarbeid til fremtidig tjeneste både i Bedehuskirken og 
andre steder. 

Vi ser for oss å starte noe som er i krysningen mellom en bibelskole og et team. Dette er et 
opplegg som strekker seg over et skoleår (midten av august til midten av juni). Vi ser også for oss at 
studentene har ca 2 måneder i misjon i utlandet, og praksis i GN gjennom hele året. 

Vi ser for oss at finansieringsmodellen av Kairos er todelt. Studentene finansierer drift og utgifter 
ved å delta på Kairos. Dette omhandler honorar, turer, etc. I tillegg jobber ved med sponsorer 

Magnar Helland skal ha 20% stilling med overordnet ansvar for Kairos, og Susanne Fasseland skal 
ha 30% stilling som driftsansvarlig for Kairos. En forutsetning er selvsagt at Kairos har studenter. 

3. Futurum 

Bedehuskirken har lenge uttalt at vi opplever et kall til å være med å fornye bedehusbevegelsen fra 
innsiden. Futurum er vårt svar på dette. Vi leder en læringsprosess frem til sommeren 2020 med 6 
bedehus som «vil mer». Vi planlegger å starte en ny syklus høsten 2019, og vil da forhåpentligvis 
være vertskap for hele 10-15 bedehus. Vi antar at dette kommer til å fortsette. 

Fra 1. august har Indremisjonsforbundet finansiert 50% av Thomas Rake sin stilling som han bruker 
på Futurum. 

4. Evangelist 

Hva om vi fikk til å ansette én person i stab som i utgangspunktet ikke hadde ansvar for noe som 
kunne defineres som «inn» eller «opp»? 

Vi ser for oss å definere en rolle som har sin tidsbruk «på gata». Dette skal være en rolle som først 
og fremst arbeider utenfor rammen av kirken. Samtidig vil vi at denne rollen aktivt skal bidra for å 
sette hele kirken i stand til å dele evangeliet og lede mennesker til tro. Vedkommende skal være det 
«uromomentet» staben trenger for å evne å prioritere UT høyere. 

Vi ønsker å kunne ansette en evangelist i 50% stilling. 

5. Diakoni 

Blå kors har etablert seg i Time kommune, med fokus på Bryne. Torstein og Thomas (sammen med 
2 stk fra Misjonskirken Bryne og 2 stk fra Blå Kors Stavanger) er med i en prosjektgruppe som leder 
den prosessen. Denne prosjektgruppen ble startet i januar 2018 og er i gang med kartlegging og 
oppstart av 2 konkrete tiltak.  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

Undervisning Undervisning Veiledning / pers. studie Tjeneste i byen
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Blå Kors (etablert 1906 i Norge) er en tverrkirkelig, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i 
samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Ved 
siden av forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 56 diakonale virksomheter i 14 
fylker. 

Fra Bedehuskirkens side kan Blå Kors´ etablering i Bryne bli en plattform for muligheter til diakonalt 
arbeid. Vi aner enda ikke hvordan etableringen av Blå Kors vil påvirke ressursbruk i stab, men vi ser 
at det er nødvendig å bruke nødvendige ressurser for å forankre Blå Kors i Bryne og ved det også 
være en pådriver for å eskalere, møte behov og tjene byen på ulike måter. 

Avslutning 

Vi skisserer en økning i lønnet årsverk fra 3,1 til 5 årsverk, dvs. en økning på 1,9 årsverk som utgjør en 
økning på 61%. Dette er betydelig! Vi kan ikke her gjengi hele bildet av hvordan ulike stillinger er satt 
sammen eller endret. 

Er dette realistisk? 
Hvordan bevege oss i en retning? 
Hva prioriteres først?
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