Arbeidsplaner 2021

Ung baptist sitt motto er «for Kristus og menigheten». Vi ønsker å stå sammen med menigheter
i Baptistsamfunnet og andre baptistiske grupper og se unge mennesker finne og utvikle troen på
Gud.
I 2021 vil vi ha fokus på ressurser, bedre tilpasning til vår økende multikulturelle hverdag i
menigheter og samfunn, ledertrening, Ungkloster, felles handlingsplan for barn og unge
sammen med Baptistsamfunnet og ulike samarbeidsprosjekter med andre trossamfunn og
ungdomsorganisasjoner.

Ressurser til støtte for lokale kirker og grupper
Søndagsskoleprosjekt: TegnefilmBibelen
Dette er et prosjekt hvor vi har fått tillatelse til å oversette materiell fra Saddleback Kids.
Materialet består av bibelhistorier som tegnefilm, aktiviteter man kan gjøre og konkurranser som
quiz og kahoot. Noen menigheter har sagt seg villig til å teste ut pilotprosjektet, og vil gi
tilbakemeldinger som vi kan jobbe videre med.
Ressurser tilgjengelig på nett for alle:
Sammen med FBU jobber vi for å få samlet alle barne- og ungdomsorganisasjonene sine
ressurser på ett sted. Dette vil gi lokallagene våre enkel tilgang på gode ressurser.
Lovsang til alle:
Vi laget noen lovsangsvideoer som vi brukte på de digitale leirene i 2020. Dette var så vellykket
at vi ønsker å utvide prosjektet i samarbeid med Baptistsamfunnet. Prosjektet vil bestå av
innspilling av lovsangsvideoer som alle kan benytte og at vi etterhvert er med på å arrangere
lovsangskvelder lokalt. Vi tenker at lovsang er noe av det som knytter oss sammen og kan bidra
til å skape gode møteplasser.
Leir:

Vi har et samarbeid med Misjonskirken om utvikling av Vegårtun leirsted, slik at leirstedet skal
kunne være en større ressurs for lokale grupper og menigheter.

Vi ønsker å fortsette å bygge et flerkulturelt fellesskap
Ung baptist er en av Norges mest flerkulturelle organisasjoner. Det er spennende, men også
utfordrende. Det viktigste for de fleste er et godt arbeid i sin lokale menighet og i sitt
distrikt/særorganisasjon. Derfor ønsker Ung baptist å prioritere initiativ som dukker opp i disse
sammenhenger. Men vi trenger samtidig å bygge fellesskap på tvers av menigheter og kulturer
både regionalt og nasjonalt.
Ung baptist ønsker å fortsette å skape regionale samlinger med barn og ungdom i form av felles
leirer eller Ungtreff hvor vår felles tro står i sentrum.
Ung baptist ønsker å bidra til økt kunnskap om det å være disippel i en flerkulturell menighet og
verden. Dette fokuseres på gjennom Multikulturell generasjon(MG) -festival for ungdom og
MG-forum for ungdomsledere og pastorer i dialog med lokallag/menigheter som ønsker dette.
Høsten 2021 starter også MG-ledertrening som er et samarbeidsprosjekt mellom Ung baptist,
Laget og Pinse Ung om å trene ledere for en flerkulturell verden og menighetsliv.
Vi har som mål at representanter og ansatte i vår nasjonale organisasjon også speiler det
kulturelle mangfoldet som finnes. I tillegg så ønsker vi å jobbe med å få bedre forståelse av
ulike tradisjoner for medbestemmelse i kirke og organisasjoner, slik at vi kan bli bedre på å
kommunisere hvordan unge kan engasjere seg og være med å sette retning i Ung baptist
sentralt og regionalt.
Det skal også jobbes med å styrke kontakten mellom distrikt/særorganisasjoner og ansatte.

Vi ønsker å gi unge ledere verktøyene de trenger for å stå et helt liv som
disippel, og å lede andre.
Emmausveien starter opp denne våren.
Baptistenes lederkonferanse avholdes på Gardermoen 11-13. juni.
I tillegg vil vi gjøre en vurdering og evaluering av ledertreningsoppleggene våre så de er best
mulig tilpasset behovet i lokallagene og menighetene.

Samarbeid med DNB om felles handlingsplan

Ung baptist har i samarbeid med Det norske baptistsamfunn startet en prosess for å styrke
samarbeidet mellom unge og voksne i den lokale menigheten, og for å gjøre overgangen fra
ung leder inn i menighetslandskapet så tilrettelagt som mulig. Sammen vil vi utarbeide en
handlingsplan som vil gå frem til 2030.

Vi jobber videre med Ungkloster, vårt botilbud for mennesker som ønsker å
leve med gode trospraksiser i hverdagen.
Vil fokusere på å formidle erfaringer med trospraksis til lokale grupper og kirker.
Fortsetter å tilrettelegge for at menigheter kan ha Ungkloster.
Fortsetter å invitere enkeltpersoner, grupper eller familier til å koble seg til Ungkloster-livsstilen
der de er.

Det var noen ting som stod på arbeidsplanen i fjor som vi ikke har hatt mulighet til å jobbe med,
men vi ønsker fortsatt å videreutvikle det når vi får mulighet.

