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ÅRLIG OPPSTARTSSAMLING

HVEM: Lederne for laget i fellesskap
TID: Inntil 2-3 timer

MÅL FOR SAMLINGEN:
•  Bli bedre kjent med hverandre og ønske nye velkommen.
•  Bestemme mål for det kommende året.
• Evaluere fortiden, men mest av alt se fremover. 
•  Reflektere rundt sitt eget åndelige liv, og hverdag.

Oppstartssamling er navnet på første ledersamling hvert nye år. Om mulig er det flott om dere 
vil invitere deres regionale kontaktperson til denne samlingen. Husk å avklare dato i god tid. 
Nedenfor finner dere et forslag til program, men dere står fritt til å organisere samlingen som 
dere vil. 

For årshjul, semesterplan og årsevaluering: se LED VEL-heftet.

SLIK GÅR DERE FREM:
Leder passer tiden og er ordstyrer. Bli enig om én som kan ta notater, og som deler disse med de 
andre etter samlingen. 

RELASJON – MÅLTID: 
30-45 minutter

Måltider binder oss sammen, og skaper et godt utgangspunkt for samarbeid. En enkel middag/
kveldsmat er et godt alternativ. Spleis gjerne på utgiftene. 

Som leder, sett gjerne i gang en samtale under måltidet hvor alle får dele hvordan de har hatt 
det siden sist. F.eks. kan folk svare på spørsmålene: 
• Hva har du gledet deg mest over siden sist?
• Hva har Gud gjort i livet ditt siden sist?

Be gjerne for samlingen før dere går fra bordet.

FORTIDEN – EVALUERING:
15 minutter

Før dere avsluttet forrige år håper vi dere gjennomførte en liten årsevaluering. Hent frem igjen 
resultatene fra denne, og repeter for dere selv hvilke erfaringer dere ønsker å lære av fra sist år. 
Tenk at alle nederlag er en mulighet til å reise seg igjen.

Forslag til spørsmål:
• Hva vil vi ta med oss av gode erfaringer og praksiser fra sist år? Bli enig om tre ting.
• Hva vil vi ikke gjøre igjen, og hvorfor vil vi ikke det?
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VISJON – HVORFOR GJØR VI DETTE?
15 minutter

Ta frem, og snakk sammen om de overordnede målene for arbeidet. For å gjøre målene levende 
er det flott med personlige historier. Spør noen før samlingen om å forberede seg på å dele 
hvorfor de ble med i akkurat dette arbeidet, og hvorfor de fortsatt er med.

Regional kontaktperson kan gjerne også få ordet her, og knytte det opp til NLMs visjon «Verden 
for Kristus». 

FREMTIDEN – MÅL OG DRØMMER FOR DET KOMMENDE ÅRET:
45 minutter

Sett SMART-mål for det kommende året. 
Gå sammen to og to og del drømmer og ideer for arbeidet det kommende året.
Fyll deretter ut Handlingsplan hvor dere sammen som lag blir enige om tre til fire SMART-mål for 
det kommende året. 

Et SMART mål, er Spesifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk og Tidsbestemt. Eks: «Vi vil tilknytte oss 
20 ungdommer til arbeidet innen januar, hvor 10 av dem går i en bibelgruppe.»

Har dere mål fra i fjor dere ikke har oppfylt, kan disse justeres inn i de nye målene dere setter 
dere. Ikke la det samle seg opp gamle mål. 

Gjør dere nytte av regional kontaktperson sin erfaring hvis dere synes det er vanskelig å 
prioritere. 

Gode spørsmål å stille seg:
Har dere et større fellesskap dere får støtte og hjelp fra? Eller finnes det andre ressurspersoner i 
området som kunne dannet en støtte-/ressursgruppe for laget deres?
Finnes det noen muligheter for å få med seg flere ledere? 

KONKRETISERING – SEMESTERPLAN:
30-45 minutter

• Før dere møtes kan leder se på årshjulet for å legge inn viktige frister, og andre spennende 
 arrangement dere kan bli med på. Skriv inn de viktigste datoene og oppgavene, men la det 
 være åpent for å gjøre endringer i oppstartssamlingen.
• Bruk visjonen og handlingsplanen for å sette opp en semesterplan som er i tråd med det 
 dere ønsker skal være utfallet av arbeidet. 
• Finn datoer, og fordel gjerne hvem som har overordnet ansvar for de ulike hendelsene.

BØNN – «UTEN MEG KAN DERE INGENTING GJØRE»
15 minutter

Avslutt kvelden med å be for og med hverandre. Det går også an å tenne et lys for ungdommene, 
eller synge en lovsang sammen.


