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MÅL FOR SAMLINGENE:
•  Samles omkring Jesus, bibel og bønn
•  Bygge fellesskap og oppleve fellesskap
•  Snakke om arbeidet på godt og vondt
•  Planlegge arbeidet, fordele oppgaver
•  Utruste teamet

DET VIKTIGSTE VI GJØR
Listen ovenfor viser kjernemomentene for samlingene. Det betyr ikke at en trenger å ha fokus på 
alle moment hver gang, men at det over tid bør være disse momentene som preger samlingene. 
Likevel er det noe på lista her som er viktigere enn det andre. Derfor vil vi oppmuntre til å 
gjennomgående prioritere bibel, bønn og fellesskap/samtale. Fellesskapet med Jesus, som team 
og som enkeltpersoner, er selve utgangspunktet for Ung:Tro. Drømmene er store om å nå unge 
mennesker med evangeliet, men først og fremst er vi kalt til fellesskap med Jesus.

HVORFOR EGNE TEAMSAMLINGER? 
Ung:Tro kjennetegnes bl.a. av nystarting av arbeid og utadretta arbeid. Begge disse momentene 
gjør tid sammen som team ekstra viktig, da begge deler kan være tålmodighetskrevende og trått 
til tider. Fellesskapet med Jesus og fellesskapet med hverandre gir lys til hjertets øyne, slik at vi 
kan se håpet vi har (Ef 1,18) og på den måten få et ønske om å dele det med andre.

HVA TRENGER VI? 
Teamet bør få mulighet til å være med å forme samlingene, både hva gjelder lengde og innhold. 
Samtidig kan det være hensiktsmessig at teamleder og regional kontaktperson gjør seg opp 
noen tanker om dette på forhånd, for å ivareta det enkelte teams behov og kapasitet. Noen vil 
gå høyt ut, og tenke at en skal gjøre alt dette på hver samling og mer til, mens andre synes at en 
skal kutte ned og holde det så kort som mulig. Hva tenker teamleder og regional kontaktperson 
at kan være bærekraftig og viktig for akkurat dette teamet?

SEMESTERPLAN 
Det kan spare en for mye tid å lage en semesterplan, også for teamsamlingene. Det hjelper en å 
planlegge i forkant, og gjør det enklere for teamet og bidra inn mot arbeidet da de får spørsmål i 
god tid i forkant. Se s.2 for mal til planlegging. 

TIDSRAMME
Teamet blir sammen enige om hvor ofte og hvor lenge en vil samles. Vi anbefaler å samles ekstra 
ofte i starten, for å bli kjent og for å tråkke opp veien for arbeidet som skal startes. Det første året 
har vi satt som et minimum at en samles annenhver uke. Etter det første året; minst én gang i 
måneden. Dette gjør vi fordi vi tror det vil være til stor velsignelse for lederne. Etter hvert som en 
får faste møtepunkt av selve arbeidet, går det an å korte ned samlingene og evt. legge en kort 
samling til samme kveld som en samles med ungdommene. 
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EKSEMPEL PÅ HVORDAN EN SAMLING KAN LEGGES OPP:
FORSLAG TIL TO-TIMERS SAMLING
- Bønn (og lovsang?) 15-30 min
- Bibel 15-20 min (ressursen Bibel i fellesskap kan brukes her)
- Samtale om arbeidet. Her kan en for eksempel ta en runde på hvordan den enkelte opplever 
arbeidet om dagen, både hva de syns er fint og hva de syns er vanskelig. Dette er en fin 
anledning til å bygge hverandre opp i det som er utfordrende, og dele med alle når noe 
oppløftende har skjedd i arbeidet («en ungdom sa at allidrettsgruppa var et godt sted å være!»)  
20-30 min
- Her kan det være godt med en kort pause før siste del. Spise noe godt, eller bare småprate? 
15-30 min
- Ledertrening og/eller planlegging. På nlmung.no/ungtro finner dere gode ressurser dere kan 
bruke i ledertreningsdelen. Andre ganger vil det være mer aktuelt å sette av tid til planlegging i 
denne bolken. Bruk tiden godt, sånn at dere ikke må bruke mye tid på dette ellers i løpet av uka. 
Her passer det også å videreformidle aktuell informasjon. 20-30 min

FORSLAG TIL ÉN TIMES SAMLING
- 5 min «ord for kvelden» (noen deler kort fra Bibelen)
- 10 min bønn
- 15 min samtale om arbeidet
- 15 min planlegging eller ledertrening
- 15 min sosialt + minutter som forsvinner

Tips! Disse samlingene kan være et fint sted å invitere med ungdommer som kan tenke seg å 
være med som ledere. En gylden anledning til å få mer tid med noen av dem som har vist seg 
trofaste og interesserte.

PLANLEGGING AV TEAMSAMLINGER
Lag gjerne en oversikt over semesterets teamsamlinger, og fordel de ulike oppgavene mellom 
dere tidlig i semesteret. Legg denne inn i et dokument alle kan redigere i, så kan dere holde 
planen oppdatert dersom det gjøres bytter underveis. Se forslag til oppsett nedenunder.

DATO  STED  BIBEL  LOVSANG  TEMA? LEDERTRENING?  DIVERSE
   MAT  SAMTALE OM ARBEIDET?

Lars skriver i 
bønnegruppa 
på Facebook

Kåre leder 
lovsang 
Nils fikser is

KristineHjemme hos 
Natalie

23.1

20.4  Vi reiser på Fellesskapskonferansen sammen

PÅSKEFERIE

Samtale om arbeidet: 
planlegge for nytt 
semester og fordele ulike 
oppgaver mellom oss

http://nlmung.no/ungtro

