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Handlingsplan Randesund menighet 2022-2025 
Overordnet mål: Flere vil engasjerer seg i menigheten for å ha et positiv og utviklende kristent fellesskap for alle generasjoner 
 

Område Tiltak - hvordan oppnår vi dette? Mål og delmål Ansvarlig 
Skape gode møteplas-
ser for unge voksne 
og familier. 
 

Generelt: Vi ønsker å skape forutsigbarhet i aktiviteter 
ved å ha faste dager og tidspunkt for begivenheter 
 

2023 2024 2025  

Etablere «ambassadører for menigheten» som møter 
opp på faste aktiviteter og skape kontakt med foreldre 
som kjører barna til aktiviteter i kirka (Midi, Raba m.fl.) 
 

     

Utvikle gudstjenesten til å bli et relevant tilbud for alle 
generasjoner. Utfordre ulike grupper til å være med å 
planlegge og gjennomføre gudstjenester for målgruppe 
(unge familier, ungdom fra ungdomsarbeidet, barna fra 
søndagsskolen, personer med funksjonsnedsettelser…) 

Vent til 2024  Involver ulike grup-
per i planlegging og 
avholdelse av guds-
tjenester  

Involver ulike grup-
per i planlegging og 
avholdelse av guds-
tjenester  

Prest 

Motivere til å skape møteplasser i private hjem Drøfte tanker for 
hvordan smågrup-
per kan se ut og 
danne struktur 

Starte opp 4 små-
grupper, finde 
nest-ledere til evt 
deling av grupper 

Fastholde og starte 
opp nye grupper  

 

Etablere felleskap for unge voksne Sette av en tema-
kveld i semestret 
rettet mot unge 
voksne 

Sette av en tema-
kveld i semestret 
rettet mot unge 
voksne 

Sette av en tema-
kveld i semestret 
rettet mot unge 
voksne 

 

Tirsdagsmiddag med som samlingspunkt med ulike til-
bud for barn og voksne.   

Tiltak for flere al-
dersgrupper:  
Sofasamtale, trim, 
lekekrok, rabakon-
sert og småbarns-
sang 

Tiltak for flere al-
dersgrupper:  
Sofasamtale, trim, 
lekekrok, rabakon-
sert og småbarns-
sang 

Tiltak for flere al-
dersgrupper:  
Sofasamtale, trim, 
lekekrok, rabakon-
sert og småbarns-
sang 
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Søndagsskolen er frivillig drevet og har to klasser (unge 
og eldre) 

Søndagsskolen dri-
ves stort sett på fri-
villige krefter 

To klasser – små og 
større barn  

To klasser drives 
stort sett bare på 
frivillige krefter   

 

 
 

Område Tiltak - hvordan oppnår vi dette? Mål og delmål Ansvarlig 
Flere frivillige engasje-
rer seg i menighetens 
liv 

Generelt: Ønsker større forutsigbarhet for frivillige 
samt kartlegge hvilke behov menighet her i tillegg til å 
være åpen for nye frivillige tiltak. 
 

2023 2024 2025  

Kommunikasjonskampanje på sosiale medier: 
● Presentere ulike frivillige -  “Hvorfor er du frivillig, 

og hva gir det deg?” - FB hver uke?  
● Være tydelig på hva det innebærer å være frivillig 

(hvor forpliktende er det, hvilke oppgaver…) 
● Engasjere utvalgene – Finne «bjellekuer» som kan 

bygge relasjoner og med frimodighet invitere folk 
med. La folk vite hvem de skal snakke med, om de 
ønsker å engasjere seg som frivillig. 

 

Finn riktige perso-
ner (fx ENTER gut-
tene), planlegg 
strategi og utfø-
relse 

Utfør kommunika-
sjonskampanje 

Planlegg neste 
kommunikasjons-
kampanje?  

 

Menigheten bør vurdere om det kan være verdifullt å 
“ansette” Hald-studenter igjen (sist gang menigheten 
hadde Hald-studenter var i 2012-13). De vil fungere 
som frivillige og miljøarbeidere i menigheten. 
 

Kontakt Hald  Få inn første HALD-
studenter 

  

Konfirmantforeldre er involvert i konfirmanttiden, tirs-
dagsmiddag, temakveld etc  
 

Konfirmantforeldre 
har 10 grupper 
med konfirmanter.  
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Område Tiltak - hvordan oppnår vi dette? Mål og delmål Ansvarlig 
Randesund menighet 
skal oppleves relevant 
og attraktiv for tilflyt-
tere til bydelen og nye 
tilflyttere søker til me-
nighetens felleskap 

Generelt: Vi ønsker å være en kirke som er relevant og 
rekker ut til nye tilflyttere på Randesund  
 

2023 2024 2025  

Nettsiden oppdateres til den nye plattformen i den 
norske kirke 

Oppdateres innen 
sommer  

Gjennomgang av 
nettsida først på 
året 

Gjennomgang av 
nettsida først på 
året  

MR 

Opprette prosjekt og tilsette prosjektmedarbeider og 
se på mulighetene for forlenger utover  
 

Er på plass  Undersøk mulighe-
ter for forlengelse 

  

Arrangere månedlige temakvelder hvert semester.  4-5 ganger i se-
mestret. Bygge opp 
større team.   

4-5 ganger i se-
mestret.  

4-5 ganger i se-
mestret.  

 

Arrangere søndagsturer. Eventuelt skap faste tidspunk-
ter for turer. 
 

8 turer 12 turer 12 turer  

 
 

Område Tiltak - hvordan oppnår vi dette? Mål og delmål Ansvarlig 
Få ny kunnskap om 
hva menigheten øns-
ker og trenger, så vi 
oppleves som en rele-
vant og levende me-
nighet for alle. 

Generelt: Vi ser for oss at vi kan samle inn kunnskap om 
menighetens ønsker om og tilfredshet  
 

2023 2024 2025  

Menighetsundersøkelse utføres første månedene i 
2023. Få mer kunnskap om hva menigheten trenger, 
hva de er fornøyde med og hva de ser på som forbed-
ringsområder. 
 

Undersøkelsen tol-
kes og det legges 
en strategi for å 
iverksette den nye 
kunnskap.  

 Ny undersøkelse  Komiteen + 
Lars-Ivar 
Gjørv  

 


