
Støtte til «det gode møtet» - Hamar bispedømme 

 

Lesja menighet   

«Lesjakveld»: Målet med «Lesjakveld» er å skape en møteplass mellom nye og gamle 

innbyggere, der vårt fremste mål er å bli kjent med hverandre og bygge 

relasjoner. «Et møte vi alle har ansvar for». 

 Det planlegges en «Lesjakveld» pr. semester. Vårens arrangement er allerede 

gjennomført og det ble stort oppslag i lokalavisen. 

  

Samarbeidspartnere:  Lesja kommune, speidergruppe, Lesja Jeger -og Fisk, Lesja Historielag, 

bygdekvinnelaget, husflidslaget, Lesja og Lesjaskog sangkor og Lesja idrettslag 

 

Kontaktinformasjon: Sokneprest Jorunn Raddum 

 

 

Trysil menighet   

Bli kjent i Trysil: Månedlige samlinger for elver på voksenopplæringen. Diakon Birthe Øverby 

og frivillige har ansvaret. De besøker bedrifter i Trysil og drar på forskjellige 

turer i lokalsamfunnet.     

 

Samarbeidspartnere:  Voksenopplæringen og flyktningkonsulent 

 

Kontaktinformasjon: Diakon Birthe Øverby 

 

 

Folldal menighet  

Turer i nærområdet: Ønsker å vise frem bygda, gi en innføring i kommunenes næringer og spre 

lokalkunnskap. Ønsker å skape felles opplevelser slik at vi har noe å snakke 

om i møte med hverandre på skolen, butikken eller i gata.  

        

 

Samarbeidspartnere:  Flyktningkonsulent og Frivilligsentralen 

 

Kontaktinformasjon: Leder menighetsråd Anne Helga B. Øien, menighetssekretær Hege Ryhaug 

 

 

Ås menighet   

Hyggekvelder  Ås menighet ønsker å tilby en møteplass for asylsøkere og andre som bor i 

menigheten slik at de kan bli kjent med hverandre og få litt nytt innhold i 

hverdagen. Håper dette bidrar til større grad av inkludering og gjensidig 

forståelse for hverandre. Planlegger 4 samlinger i 2016. Den første samlingen 

ble gjennomført i januar.      

    

Samarbeidspartnere:  Vestre Toten statlige mottak og nabomenigheter 

 

Kontaktinformasjon: Leder menighetsråd Ole-Jakob Dynes, Daglig leder Hilde Torkehagen 

Skumsrud 



Gran   

«Verdens gutter»  Møtested for menn av norsk eller annen etnisk bakgrunn, fortrinnsvis menn 

som nylig har kommet til Norge. Ønsker å tilstrebe den rette balansen 

mellom aktivitet og åpne, fordomsfrie samtaler. Et lavterskeltilbud. De 

planlegger å møtes en gang pr. måned. 

 

Syklubb  Flerkulturell klubb for damer, som treffes en gang pr. måned. Tiltaket har 

pågått i ca. 5 år. 

 

Samarbeidspartnere:  Frivilligsentralen, voksenopplæringen gjør tiltakene kjent og representant fra 

islam/Ammadiyamenigheten. 

 

Kontaktinformasjon: Leder i menighetsrådet Knut M. Lehre 

Gran diakoniutvalg v/diakon Ruth Kari Sørumshagen 

 

 

Elverum menighet  

Gjestebud Skape møtepunkt mellom flyktninger og norske familier bosatt i Elverum. 

Målet er å skape relasjoner mellom mennesker, som kan gi grobunn for nye 

møtepunkter. Som kirke i lokalsamfunnet er det viktig å være en aktør når 

Elverum kommune har vedtatt å trappe opp mottak av flyktninger vesentlig. 

Det planlegges to gjestebud i 2016. 

 

Samarbeidspartnere:  Elverum kommune v/flyktningetjenesten og kulturkontoret, Heradsbygd, 

Hernes, Nordskogbygda og Sørskogbygda menigheter. 

 

 

Kontaktinformasjon: Diakon Line Bakke, leder i menighetsrådet Kjersti D. Øversveen 

 

Os menighet   

Kirkemiddag « Å dele et måltid gir mulighet til å bli kjent og knytte kontakt med andre», 

skriver Os menighetsråd i sin søknad. « Det gir  mulighet for integrering av 

flyktninger. Samtidig kan det være et pusterom i en travel hverdag for 

andre», skriver de videre. Tiltaket ønskes gjennomført en gang pr. måned.

                     

Samarbeidspartnere:  Er i kontakt med bygdekvinnelaget, Nav kontoret i Os som administrerer 

flyktningarbeidet i kommune. 

 

Kontaktinformasjon: Inge Ryen, Os menighetsråd.  

 

 

Hamar og Vang menigheter, Hamar domprosti  

«Salt on earth» Mandela musikalen «Salt on earth» er et breddetiltak innenfor 

trosopplæringen for 15-18 åringer. Halvparten av ungdommene kommer fra 

menighetene i Hamar/Vang, tro Øst og tro Vest, mens den andre halvparten 

kommer fra Åkershagen og Ormseter asylmottak. Premiere søndag 10. april i 

Storhamar kirke. 



Konfirmantarbeid Etablert kontakt med Ormseter gjennom konfirmantarbeidet. Ønsker å 

ivareta kontakt mellom kirke og asylmottak. 

Aktivitet: Oppstart av aktivitetstilbud til hjemmeboende flyktninger i kommunen. 

Målgruppe vil være møder og barn. 

 

Samarbeidspartnere:  LNU mangfold og inkludering, Hedmark fylke, Teater innlandet, 3K live, Bergs 

lydstudio, Åkershagen, Børstad ungdomsskole, Ormseter, Hamar, Stange og 

Løten kommuner, eksisterende idrettslag/grupper og nettverksgruppen 

integrering-frivillighet-næringsliv (som er etablert av kommunen og Hamar 

menigheter en del av) 

 

Kontaktinformasjon: Trosopplærer Oddvar Karvainen Øieren 

 Diakon Siv Leirvik-Engevik 

 

Nord Odal  

Kulturkafe  Et samlingssted der språk og skikker kan formidles og kontakter skapes. Et 

toveis prosjekt, der vi kan lære av andre kulturer, og de kan lære av oss. 

Ønsker etter hvert å koble inn lag og foreninger som kan vise frem hva de 

driver med. 

 

Samarbeidspartnere: Nord-Odal frivilligsentral, styringsgruppe i Frivilligsentralen består blant 

annet av representanter fra Den Norske Kirke og Norsk Folkehjelp. 

  

Kontaktinformasjon:  Anniken Urianstad, kapellan og styringsgruppedeltager. 

 

 

Eidskog menighet  

Tacokvelder Sosialt fellesskap, quiz og kveldstanker. Et møtested for alle i bygda, hvor 

både nordmenn og innvandrere kan bli kjent med hverandre. Ønsker å 

gjennomføre ti kvelder pr. år. 

 

Samarbeidspartnere:  Eidskog Normisjon. Tiltaket er også i kontakt med flyktningkonsulent i 

Eidskog kommune, språkopplæringssenteret i på Kongsvinger og 

flyktningmottak på Kongsvinger. 

 

Kontaktinformasjon: Sokneprest Bettina Eckbo 

 

 

Gausdal   

Fellesskapsmiddag Ønsker å legge til rette for nettverksbygging og integrering av tilflyttere. Bli 

kjent med hverandre på tvers av nasjonalitet, språk og bygge relasjoner 

mellom bygdefolk og tilflyttere. Målet er også at dette skal være et tilbud 

som legger til rette for delaktighet, ansvarliggjøring og medeierskap. 

 Hver 14. dag.  

 

Samarbeidspartnere:  Alle menigheter i Gausdal og frivillige 

 



Kontaktinformasjon: Sokneprest i Vesrte Gausdal Kristin Vindsetmo  

  

 

Dovre    

«Møteplass Dovre»  Møteplass for nye og gamle innbyggere. Målet er at nye og gamle innbyggere 

i Dovre skal møtes og at vennskap kan knyttes. Medlemmer av lag og 

foreninger vil bli invitert for å presentere seg. De planlegger flere treff pr. år. 

 

Samarbeidspartnere:  Flyktningkonsulent, Frivilligsentral og asylmottak 

 

Kontaktinformasjon: Diakoniutvalget i Dovre v/ diakon Inger Gravem. 

 

 

Engehaugen, Hunn, Gjøvik menigheter  

«Torsdager-sammen»  Møte mellom barn og unge på asylmottaket Bondelia og trosopplæringen, 

barn og unge i nevnte menigheter. Målet er å bidra til en bedre hverdag for 

flyktninger, skape relasjoner, bygge bro mellom ulike kulturer og religioner, å 

bygge ned fremmedfrykt og øve ungdom til diakonal tekning. Ønsker å tilby 

dette 2 ganger pr. måned. 

  

Samarbeidspartnere:  Menighetene, trosopplæringen, diakonen på Gjøvik, Røde Kors, 

Frivilligsentralen 

 

Kontaktinformasjon: Diakon Hilde Kristin G. Jarlvang 

  

 

Søndre Land   

Prosjekt Triangel Utvide eksisterende kirkekaffen på søndager til «kirkelunsj».  

Styrke Søndre Lands barnegospel med ytterlige inkludering av 

innvandrerbarn og dets familier i korarbeidet med familiemiddager og årlige 

utflukter/turer. 

Være med på kvinnekafe og lesekafe på biblioteket gjennom 

samarbeidsforum. 

 

Samarbeidspartnere: Røde Kors og kulturetaten i kommunen 

 

Kontaktinformasjon: Sokneprest Øystein Wang 

 

 

Øyer (Tretten)   

Sosialt møtepunkt  for våre nye innbyggere og bygdefolket. Ønsker å gjennomføre fire samlinger 

i 2016. Vil med dette åpne for gode relasjoner og bedre integrering av 

flyktninger i bygda vår. Øke forståelse for hverandre kultur, holdninger og 

væremåte. 

    

Samarbeidspartnere:  Lokale lag og foreninger, Pinsemenigheten          

 

Kontaktinformasjon: Kirkeverge Berit Sundli, Sokneprest Øyvind Sagdal                                                                        



Vinger menighet   

«Overskudds- 

fabrikken» Oppdrette en gjenbruksforetning  med hensikt å gi flyktninger 

arbeidserfaring og  språktrening. Vinger menighet skal være med på 

etablering av kafedrift. 

      

Samarbeidspartnere:  Kongsvinger boligstiftelse, Kongsvinger kommune, Frelsesarmeens rusomsorg  

og Kongsvinger nærmiljøsenter ( som Vinger menighet er med å driver)  

 

Kontaktinformasjon: Menighetsrådet og Sokneprest Magnus Jansvik 

 

 

Ringsaker prosti  

«Ungdom møter  

ungdom».  Ringsaker prosti har et eksisterende ungdomsarbeid i kirkelig regi. «Vi tror at 

det beste integreringsarbeidet skjer ved å inkludere mennesker i vanlige 

aktiviteter, og minst mulig grad skape arenaer som er isolert fra det 

normale.» Gjennom eksisterende tiltak som: dialogmøter, sang og 

musikkgrupper, «det gode møte over gryta», ungdomssamlinger og 

gudstjenester håper de gode møter mellom asylsøkere og norske ungdom. 

 

Samarbeidspartnere: Ressursgruppe for Ringsaker statlige EMA mottak i Brumund og Ringsaker 

statlige EMA mottak på Grande, Ringsaker prosti v/ Kreativt ungdomsutvalg, 

ungdomskoret Amazing, Nes menighetsråd, Brumunddal/Veldre 

menighetsråd, prester og ansatte i trosopplæringer i Ringsaker 

 

  

 
 

 

 


