Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med
alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer
enn møter og arrangementer man går på, er det et fellesskap man tilhører. Kirken er ikke en
tjenesteleverandør man benytter seg av - en åndelig butikk man går til som konsument. Kirken
er noe man aktivt bidrar i, som et lem på en kropp. Derfor ønsker vi å invitere alle som vil, og
utfordre alle andre, til å være med å bidra til det som er Oslo misjonskirke Betlehem.
Her presenterer vi noe av det som det er behov for i menigheten vår året 2017/2018. Vi er sikre
på at disse menneskelige og åndelige ressursene finnes i vårt fellesskap. Noen av oppgavene er
nødvendigvis ikke noe man trenger et sterkt engasjement eller spesielt talent for å utføre – de er
å se på som «dugnad» som må utføres. Likevel av uvurderlig betydning! Andre oppgaver krever
engasjement, talent eller nådegaver, noen krever alle disse – kanskje man kan kalle det
"tjeneste". Og kanskje kan du bidra med én ting som er "dugnad" og en "tjeneste"?
Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt
på hjertet ditt? Snakk med oss!
Samtidig, vi ønsker ikke å lesse folk ned med oppgaver og verv, men å invitere alle til å være i
fellesskapet. Det er ikke noe bare fellesskapet får nyte godt av – det er ofte svært berikende
også for den enkelte!
Det er også viktig å presisere at denne oversikten i hovedsak viser oppgaver internt i
menigheten. Vi tenker selvsagt at menighet er mye mer enn det, og kanskje har du oppgaver og
verv som ikke har merkelappen "kristen" eller er i vår regi, men det er akkurat der Gud har sendt
deg nå. Da kan du se på det som det som din tjeneste! Men ikke bruk det som en ureflektert
unnskyldning til å ikke bidra med det som er dine gaver inn i menighetsfellesskapet.
Og så er det livssituasjoner og omstendigheter som gjør at du kanskje ikke har mulighet til å ta
på deg noe særlig av oppgaver nå, og da er du hjertelig velkommen til å komme å ta del i
fellesskapet likevel!
Velkommen!
Hilsen Erik Andreassen

"Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer,
og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange,
slik er det også med Kristus."
"Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham."
1.Kor 12.12+27

Her følger en liste over behov og muligheter for tjeneste og frivillighet. Er det noen av dem du kan fylle? Eller kan du
tipse oss om noen å spørre?

Styre lyd på gudstjenesten

Grunnleggende teknisk ferdighet og vilje til å lære
noe nytt. Et visst gehør er også å anbefale, og har
du erfaring fra før er det selvsagt en stor fordel.
Men opplæring gis til interesserte!

Fra kl. 09.00 til ca.
13.00 én søndag i
måneden

Styre lys på gudstjenesten

Grunnleggende teknisk ferdighet og vilje til å lære
noe nytt. Har du erfaring fra før er det selvsagt en
stor fordel. Men opplæring gis til interesserte!

Fra kl. 09.00 til ca.
13.00 én søndag i
måneden

Styre tekst og bilder på
storskjermen under
gudstjenesten

Grunnleggende datamaskinerfaring og at du
evner å følge med under gudstjenesten. Ikke
avansert!

Fra 10.00 til 12.30 én
søndag i måneden

Spille på instrumenter under
gudstjenesten.

Kunne akkompagnere en sanger samt ta del i et
band. Godt gehør og samspillerfaring er en
fordel.

09.00 – 13.00 hver
fjerde søndag. + evt.
egenøving

Være med i en
forsangerrekke som leder
forsamlingen i fellessangen.
Teamene har alle en leder
som tar seg av sangvalg og
lignende.

Kunne synge rent alene og sammen med andre i
en gruppe og ha et hjerte for Jesus.

09.00 – 13.00 hver
fjerde søndag. + evt.
egenøving

Lede forsamlingen i
tilbedelse enten på
gudstjeneste eller på bønn
og lovsangskveld.

Ha evnen til å bli ledet av Jesus samtidig som man
kan lede mennesker. Være bevisst på sangvalg
som kan passe til forsamlingen i innhold, form og
toneleie.

09.00—13.00 hver
fjerde søndag i tillegg
til forberedelser, eller
prosjektbasert.

Vertskapets oppgave er å gjøre lokalene klart til
gudstjeneste og skape en god atmosfære, slik at
mennesker opplever det godt å komme til gudstjeneste.
F.eks. forbereder man kirkekaffe og rydder etterpå og
tar imot folk med et smil i døra og på parkeringen.

Kunne arbeide praktisk
og/eller ha evne til å si
velkommen så
mennesker virkelig
opplever det slik!

Fra kl. 10.00 til ca.
13.30 hver femte
søndag (fem
vertskapsgrupper)

Søndagsteamet bidrar med praktiske
oppgaver i for- og etterkant av
gudstjenesten.

Krever ingen spesielle
kvalifikasjoner – skal være en
enkel måte å bli med som
frivillig og en fin anledning til å
bli kjent med nye i kirka.

Ca. hver 8.-10.søndag, kl.1014

Være med å dele ut nattverd i
gudstjeneste

Krever ingen spesielle
kvalifikasjoner

ca. 1 søndag i måneden

Dekorere/pynte plattform og lokalene
for øvrig til høytider og spesielle
arrangementer

Kreativ, med sans for det vakre.
Gjerne erfaring fra eller
interesse for
blomsterdekorasjon eller
interiør.

Sesongbetont, inntil 4 ganger i
halvåret

Å være med å tilby personlig forbønn
for mennesker under responstiden i
gudstjenesten.

Være trygg i egen tro og person,
og et ønske om lydhørhet
overfor Gud og mennesket
foran deg.

En gudstjeneste omtrent en
gang i måneden.

Sørge for at kjøreplanen følges og ha
oversikten, samarbeide med
gudstjenesteleder

Ryddig og strukturert.

En gudstjeneste i måneden

Lede menighetens gudstjeneste

Trives med å lede fra plattform
og kommunisere tydelig

En gudstjeneste i måneden i
tillegg til forberedelse

Være samtalepartner i møte med
mennesker i ulike livssituasjoner

Kompetanse innen
sjelesorg/veiledning

1 til 2 samtaler i
måneden/inntil 4 timer totalt.

Besøke personer som ønsker/har
behov for kontakt med menigheten

Liker å møte mennesker i ulike
livssituasjoner. En god lytter.

2-4 timer i måneden

Vi har 6 aldersinndelte grupper i
barnekirka og blir du leder ønsker vi at
du er i et team med 1-2 andre.

Glad i barn og med ønske om å
Fra kl. 10:00 til 12:30 hver 3
formidle Jesus til barna. Du vil få søndag, i tillegg må man
god oppfølging og hjelp til å
beregne litt forberedelsestid.
planlegge samlingen.

- registrering i barnekirka
- ønske velkommen
-ordne i stand/rydde opp
- hjelpe til med teknikk

Ønsker du å hjelpe til praktisk
vil du gå inn i et team med
denne oppgaven.

Fra kl. 10:00 til 12:30 hver 3
søndag, i tillegg må man
beregne litt forberedelsestid.

Stå på en liste over folk vi kan spørre
når vi trenger en løve

Du trives med å være
midtpunkt!
Kan gi myke, varme klemmer :-)

10 minutter under
gudstjenesten.

Være tilstede for ungdommene, og
være med å skape et miljø for
ungdommer å bli kjent med Jesus og
vokse i relasjonen med ham.

Et hjerte for at ungdommer får
møte og leve med Jesus.
Erfaring med lederansvar i
ungdomsarbeid eller lignende.

Regelmessig innsats på
fredagene hver uke, eller hver
2./3. uke. Ledersamling
annenhver måned.

Møt de praktiske behovene som er på
fredagene. F.eks.: Kioskansvarlig,
kakebaker, teknikker, spille i
lovsangsteam.

Et hjerte for at ungdommer får
møte og leve med Jesus.
Relevant erfaring.

Regelmessig innsats på
fredagene hver uke, eller hver
2. eller 3. uke.

Lede og koordinere kveldene i
smågruppen

Like å være sammen med folk i
smågruppe og lede samtalen

En kveld annenhver uke og 2
ledersamlinger i halvåret.

Vi lager et årlig julemagasin som deles
ut i nabolaget og til menigheten. Her
trenger vi journalister!

Du trives med å skrive og har
gjerne gjort tilsvarende før.

Prosjektbasert hovedsakelig i
oktober/november

Lage grafikk til taleserier m.m.

God erfaring med å lage grafikk
på datamaskin.

Prosjektbasis

Vi ønsker bra bilder av livet i
menigheten, både som
dokumentasjon og til bruk i ulike
sammenhenger.

Du bruker mer enn
"autofunksjonen" på kameraet
og har utstyr selv.

På forespørsel ved
enkelthendelser

Du kan bistå teknisk med våre
nettsider (wordpress) ved behov.

God erfaring med bruk av
Wordpress.

Enkelthendelser ved behov.

Vi vurderer å begynne å filme
forkynnelsen på våre gudstjenester og
gjøre dette tilgjengelig. Vi trenger
filmteam og øvrig teknisk
kompetanse.

Vi lærer opp de som skal filme.

Ca. én søndag i måneden

Bidra til å lage salgsvarer til
julemarkedet (håndarbeid, bakst osv.).
Bidra på selve julemarkedet.

Glad i håndarbeid. Fordel å
kunne lage ting på "bestilling",
dvs. være åpen for å lage ting
komiteen ønsker skal lages.

Jevnlige samlinger på
kveldstid gjennom høsten,
men ikke et krav om at man
møter på disse. Selve
julemarkedet avholdes en
lørdag i november.

Bake kaker på forespørsel til spesielle
gudstjenester og arrangementer i
kirka

Glad i å bake

1-3 ganger i halvåret

Vi ønsker å kunne tilby oversetting til
engelsk via hodetelefoner.

God muntlig engelsk.

Ca. en søndag i måneden.

Og kanskje du selv ikke har mulighet til å være i tjeneste, men kjenner noen andre som er det, og som du syns vi skal
spørre? Og har du andre innspill eller ideer til gudstjenesten? Send dem til oss på respons@oslomisjonskirke.no eller
snakk med noen i staben.

Oppgave:
Navn:
E-post:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________ Telefon:__________________

LEGG I RESPONSPOSTKASSEN PÅ KIRKETORGET, GI TIL EN I STAB ELLER SVAR via respons@oslomisjonskirke.no
Eller svar via oslomisjonskirke.no.

