”Bli i min kjærlighet” - Jesu ord og vår visjon
Salhus menighet sin strategiplan for 2016-2019

Salhus menighet sin visjon er «Bli i min kjærlighet» (Joh 15;9). Vi
som fellesskap og kan få ta i mot og leve i denne kjærligheten.
Jesus sier selv hvilken kjærlighet det er snakk om, for videre i Johannes evangeliet sier han at «ingen har større kjærlighet en den
som gir sitt liv for sine venner». Den kjærlighet er oss til del, vi får
leve i fellesskap med Gud og mennesker i tilgivelse, barmhjertighet, håp og løfte om evig liv. Vi vil bygge et fellesskap med mye
hjertevarme i omsorg og kjærlighet. Vi vil være en raus menighet
slik Jesus er raus i sin invitasjon til oss alle om å bli i hans kjærlighet. I dette arbeidet med å bygge fellesskap som har den levende Gud som sentrum er det viktig med en strategiplan.

I vår strategiplan ønsker vi et fokus
på følgende satsningsområder:
- Gudstjenester
- Medarbeidere
- Trosopplæring
- Barn og unge
- Diakoni og misjon

Som menighet må vi arbeide både kortsiktig, langsiktig og ha
evnen til å konsolidere arbeidet. Derfor har vi skrevet en strategiplan med en overordnet begrunnelse og to nivåer:

- Musikk og kultur

Nivå 1: Hvordan vi strategisk ønsker å arbeide i årene 2016 –
2019 for å bygge Salhus menighet.

- Økonomi, Media og samarbeid

Nivå 2: Arbeidsplan for ett år om gangen – konkretisering av
årets arbeidsoppgaver.
Planen blir derfor gjennomarbeidet hvert år for å evalueres, for å
se om vi nådde målene og sette oss nye mål.
For å lette på prioriteringene har de konkretiserte arbeidsoppgavene blitt delvis nummerert.

- Barnehage- og Skolesamarbeidet

Gudstjenester
Visjonen «Bli i min kjærlighet» ønsker vi uttrykt i menigheten sine
gudstjenester.
Gudstjenestefellesskapet tilber den levende Gud og søker da Gudsnærværet
og Åndens kraft. Så vi vil;
- Arbeide målrettet for et livsnært og
sannferdig gudstjenesteliv.
- Ha et mangfold av uttrykksformer så
forskjellige mennesker i alle generasjoner og forskjellige mennesker kan på
sin måte kan tilbe gi gjensvar til den
levende Gud
- Et fellesskap som stadig er raust åpen
og inkluderende for nye.
- Vi vil styrke og lede alle dem som har
funnet sin plass i gudstjenestefellesskapet vårt.

Nivå 1 - Strategisk ønsker vi i perioden 2016-2019:
Invitere gjester til inspirasjon og opplæring - både musikalsk og i
forkynnelse.
- At alle generasjoner samtidig skal kunne glede seg over fellesskapet.
- At vi aktivt velsigner, ber og tjener menneskene i vårt område.
- At vi ser dem som kommer til vårt fellesskap og tjener dem som
er i nød.
- Faste og gode innarbeidede familiegudstjenester og ungdomsgudstjenester
- At vi aktivt arbeider for at mange får muligheten til tjenesteoppgaver i gudstjenestene.
- Å søke om å fjerne de 2 bakerste benkene på venstreside til
bruk som lekekrok og forbønnshandlinger
- å arbeide med kirkekaffens sosiale muligheter
- Vi vil ha utegudstjeneste på Sunnfjordheimen med påfølgende
grilling.
Nivå 2 - Arbeidsplan for 2018:
- Vi vil arbeide med helhetlig tenkning omkring gudstjenesten.
- Vi vil innarbeide gode strukturer på familiegudstjenestene (se
også pkt. 2 og 4).
- Vi vil innarbeide det fornyede lovsangsteamet.
- Vi vil arbeide videre med å organisere
medarbeiderne i gudstjenesteteam (se pkt. 2).
- Vi vil se på muligheten for et eget
ungdomsgudstjenesteteam (se pkt 4).
- Vi vil prøve lekekrok bak i kirken.
- Vi trenger medarbeidere til gudstjeneste;
spesielt til søndagsskole, kirkekaffe, forbønn og lyd/bilde.
- Vi vil arbeide aktivt for kirkekaffens sosiale
muligheter.
- Vi vil søke å ha tilbud om forbønn på flest mulig gudstjenester.
- Vi vil omorganisere og utvide teknikkerplassen.
I 2016-17 arbeidet vi med:
- Vi ønsker å invitere inn forkynnere og evt. liturger til noen av
gudstjenestene.
- Vi vil bruke barn og unge i gudstjenestene (se også pkt. 2 og 4).
- Vi vil innarbeide faste familiegudstjenester (se også pkt. 2 og 4).
- Vi vil innarbeide faste ungdomsgudstjenester (se også pkt. 4).
- Vi vil organisere medarbeiderne i gudstjenesteteam (se pkt. 2).
- Vi vil ha fast lekekrok bak i kirken
- Vi vil rekruttere nye medarbeidere til gudstjenesteteamene; spesielt til søndagsskole, kirkekaffe, kirkeskyss og lyd/bilde.
- Vi vil styrke informasjonsarbeidet før og etter gudstjenestene
- Vi vil arbeide aktivt for å invitere mennesker til gudstjenestene.
- 2 Vi vil gi et tilbud under gudstjenestene for dem mellom 10 og
13 år

Medarbeidere
Nivå 1 - Strategisk ønsker vi i perioden 2016-2019:
- God opplæring og kursing i ulike medarbeidertjenester.
- Vi ønsker å organisere arbeidet etter teamtenkning.
- Etablere medarbeiderledere for de ulike tjenesteoppgavene.
- Finne gode måter å rekruttere til etablerte og nye tjenester.
- Arbeide frem en egen medarbeiderplan for Salhus menighet.
- Tilrettelegge for sosiale fellesskap hvor medarbeiderne kan få
påfyll og oppmuntring.
Nivå 2 - Arbeidsplan for 2018:
- Arbeide frem en egen medarbeiderplan for Salhus menighet.
- Vi vil arbeide videre med gudstjenestemedarbeiderne i faste team (se pkt. 1 og 4).
- Vi vil arbeide fram et undervisningstilbud for voksne.
- Vi vil arbeide for å styrke forbønnsarbeid.
- I rekruttering av medarbeidere har søndagsskolen prioritet, men
vi vil rekruttere til kjente og nye oppgaver som lyd/bilde, kirkekaffe og utsmykking.
- Arbeide frem gode steder å informere om ulike tema knyttet til
frivillige.
- Vi vil dåpsverter på alle dåpsgudstjenester (se pkt. 3).
- Vi vil rydde og oppdatere i alle
medarbeiderlister.
I 2016-17 arbeidet vi med:
- Vi vil rekruttere medarbeidere til kirkeskyss.
- Vi vil lære av hva «medarbeiderundersøkelsen» viste oss.
- Vi vil innarbeide visjonen «Bli i min kjærlighet» hos alle medarbeidere.
- Vi vil organisere gudstjenestemedarbeiderne i faste team så fort
som mulig (se pkt. 1 og 4).
- Vi vil arbeide for å rekruttere nye medarbeidere til gudstjenestene, media-arbeidet og søndagsskolen.
- 2 Vi vil arbeide målrettet med ”medarbeiderleder”-tenkningen.

Å tjene hverandre er en rik måte
å «bli i Guds kjærlighet». En sunn
menighet har et sunt medarbeiderfellesskap og en sunn medarbeideromsorg. Så vi vil;
- Gi medarbeidere frimodighet til å tjene
Gud, hverandre og nærmiljøet etter sine
evner og sine nådegaver.
- Utruste medarbeidere gjennom undervisning, medvandring veiledning og
bønn.
- At ulike tjenestegrupper skal ha sine
egne medarbeiderledere.
- Ha teamtekning fordi det tar vare på
den enkelte samtidig som det gir større
bredde og mangfold i vårt arbeid.
- Arbeide for et fellesskap hvor man
har lov til å prøve, et fellesskap som er
tydelige med avtaler, som har raus omsorg, som ser, veileder og som takker
for innsats.
- Være et medarbeiderfellesskap som
stadig er åpent for nye impulser og ulike måter å tjene nærmiljø og menighet.

Trosopplæringen
I trosopplæringsplanen er visjonen til
Salhus om å «bli i min kjærlighet» så
tydelig innskrevet, hele fokuset i planen er relasjon til den levende Gud.
Så vi vil for dem mellom 0 og 18 år;
- Gjøre begrepene trosopplæring og
breddetiltak til slitesterk ord med god
klang i befolkningen.
- Aktivt arbeid for høyt oppmøte
- Snu tendens til synkende dåpstall
- Gi opplæring i tro og etterfølgelse som
grunnholdning i menigheten.

Nivå 1 - Strategisk ønsker vi i perioden 2016-2019:
- Bygge god struktur i arbeidet
- Godt innhold og struktur i breddetiltakssamlingene.
- Aktiv bidragsyter for å sikre TGIF god slitestyrke som
breddetiltak
- Søke å få breddesamlinger på bedehusene.
- Bygge gode team til breddetiltakene.
Nivå 2 - Arbeidsplan for 2018:
- Arbeide for å finne balansen mellom bredde- og kontinuerlige
tiltak.
- Fortsette opptrappingsplan av breddetiltak med hensyn til overnevnte punkt.
- Bygge en slitesterk struktur for TGIF-arbeidet i Salhus.
- Vi vil starte et målrettetarbeid med mål at dåpstallene i vårt område ikke skal synke, men stige.
- Arbeide med presis og god informasjon knyttet til invitasjon om
dåp.
- Vi vil arbeide for dåpsvertrollen på dåpsgudstjenester og for
medarbeidere på bredde-samlingene.
I 2016-17 arbeidet vi med:
- Vi ønsker å invitere inn forkynnere og evt. liturger til noen av
gudstjenestene.
- Vi vil bruke barn og unge i gudstjenestene (se også pkt. 2 og 4).
- Vi vil innarbeide faste familiegudstjenester (se også pkt. 2 og 4).
- Vi vil innarbeide faste ungdomsgudstjenester (se også pkt. 4).
- Vi vil organisere medarbeiderne i gudstjenesteteam (se pkt. 2).
- Vi vil ha fast lekekrok bak i kirken
- Vi vil rekruttere nye medarbeidere til gudstjenesteteamene; spesielt til søndagsskole, kirkekaffe, kirkeskyss og lyd/bilde.
- Vi vil styrke informasjonsarbeidet før og etter gudstjenestene
- Vi vil arbeide aktivt for å invitere mennesker til gudstjenestene.
- 2 Vi vil gi et tilbud under gudstjenestene for dem mellom 10 og
13 år

Barn og unge
Nivå 1 - Strategisk ønsker vi i perioden 2016-2019:
- Arbeide bevisst for at ungdommene har sin plass i menigheten,
ved tjenester og sosiale fellesskap.
- Vi vil starte nytt MILK kurs for 15 åringene
- Vi vil lage en god ledertreningsplan for dem mellom 15 og 20 år.
- Etablerer faste ungdomsgudstjenester og familiegudstjenester
med faste gudstjenesteteam (se også pkt 1 og 2).
- Vi vil starte cellegrupper for ungdommer
- Vi vil finne gode måter å kommunisere med barnefamilier og
ungdommer på
- Styrke søndagskolen sitt viktige arbeid for ulike aldersgrupper.
- Vi vil at sang og musikk skal styrkes.
- Vi vil styrke klubb og speiderarbeidet

Dette er arbeidet for fremtidens kirke
som skal føre videre visjonen om å
«Bli i min kjærlighet». I vårt arbeid for
å være kirke for morgendagen så vil
vi;

Nivå 2 - Arbeidsplan for 2018:
- Vi vil ha flere konfirmanter med i TGIS.
- Vi vil innarbeide ungdomslovsangsteamet.
- Vi vil fullføre arbeidet med familiegudstjenesteteam
- Vi vil nytte MILK deltagere sin praksis som medarbeidere i
barnearbeidet for å se om det er en god vei i å bygge barnearbeidet.
- Vi vil utvikle ledertreningorganiseringen med bl.a. gode praksisplasser med oppfølging ulike nivåer (10 og 100 mannsførere).
- Vi vil se på muligheten for et eget ungdomsteam på gudstjenester (se pkt 1).

- Styrke det samarbeid vi har med bedehusene og Åsane prosti.

I 2016-17 arbeidet vi med:
- Vi vil at konfirmanttallet som er med i TGIS vokser betydelig.
- Vi vil etablere faste ungdomsgudstjenester
- Vi vil etablere familiegudstjeneste team
- Vi vil starte lederkurset «Follow» for dem som er 16 år og oppover
- Vi vil ha medarbeidere til babysangarbeidet
- 2 Vi vil søke å få ungdomsskoleelever til å bli medarbeidere i
barnearbeidet
- 2 Vi vil ha flere medarbeidere til søndagsskolen

- Styrke det allerede etablerte menighetsarbeid og utruste morgendagens
kirke.
- Ha et arbeid for alle aldersgrupper fra
0 til 20 år.

- Drive et godt lederrekrutteringsarbeid
- Slitesterkt arbeid som tar vare på
medarbeidere
- Etablere et ungdomsarbeid med voksent nærvær og ledelse.

Diakoni og misjon
Jesu ord om å «bli i min kjærligheter»
er til og for alle. Så vi vil i diakoni og
misjon;
- Oppsøke og arbeide frem de diakonale oppgaver vi som menighet kalles til å
utøve.
- Arbeide for at medarbeidere kan utføre et godt diakonalt arbeid i nærmiljøet.
- Fremme misjonsengasjementet i menigheten.

Nivå 1 - Strategisk ønsker vi i perioden 2016-2019:
- Lære nærmiljøet å kjenne hva gjelder sosiale og praktiske utfordringer jfr. Levekårsundersøkelsen.
- Søke å få etablert ny diakonstilling i samarbeid med Eidsvåg
menighet.
- Å få overta ansvaret for forkynnelsen og diakonale tjenester for
Åstveit sykehjem fra Eidsvåg menighet.
- Arrangere familieleir sammen med Åsane menighet
- Initiere et arbeid for eldre menn i .
- Søke å få til «Barnasdag» sammen med idretten med fokus på
misjon
- Følge opp og revidere diakoniplanen vår
- Bygge nettverk for misjonsprosjektene og evaluere misjonsprosjektene våre
- Misjonstur til Etiopia
- Være et menighetsfellesskap som i holdning og handling er
tilgjengelig for å se og hjelpe dem som trenger oss.
Nivå 2 - Arbeidsplan for 2018:

- Vi vil arbeide videre med formiddagstreff

- Vi vil fortsette med andaktsbetjeningen av Åstveit sykehjem.
- Vi vil starte arbeidet for å få diakon i Salhus evt. sammen med
Eidsvåg.
- Vi vil søke å styrke besøkstjenesten i Salhus.
- Vi vil se på mulighetene for samarbeid med Eidsvåg og Åsane
om tjeneste for bofellesskapene i
områdene våre.
- Vi vil evaluerer misjonsprosjektene våre og vurdere nye prosjekt
som menigheten vil engasjere seg i.
- Vi vil etablere team for misjonsprosjektene og øke informasjonen.
- Vi vil se etter muligheter for kontakt med innvandrer som bor i
vår menighet og særlig dem som vi kan dele trosfellesskap med.
I 2016-17 arbeidet vi med:
- Vi vil arbeide videre med formiddagstreff
- Vi vil få på plass kirkeskyss til gudstjenestene våre.
- 2 Vi vil se etter vår plass i å hjelpe flyktninger i vårt nærområde
- 2 Vi vil etablere team for misjonsprosjektene og øke informasjonen
- 3 Vi vil se etter muligheter for kontakt med innvandrer som bor i
vår menighet og særlig dem som vi kan dele trosfellesskap med
- 3 Vi vil prøve å få til diakonigudstjeneste på Heimly bedehus og
fremme undervisning for diakoni og misjon jfr. Levekårsundersøkelsen.13 år

Musikk og kultur
Nivå 1 - Strategisk ønsker vi i perioden 2016-2019:
- Vi vil arbeide for ulike musikalske uttrykk i gudstjenestene
- Vi vil lage musikkandakter sammen med voksenundervisning
- Vi vil arbeide for at ulike kunstuttrykk blir formidlet i gudstjenester og musikkandakter
- Vi vil bruke aktivt spennet som er i Salmeboken – kalt «Den
erfarte Bibel»
- Vi vil swingkurs og poesiskvelder
Nivå 2 - Arbeidsplan for 2018:
- Da alle menigheter er unike vil vi søke å finne vår klang/lyd. Det
som til Herrens ære er vårt fellesskaps uttrykksmåter og form.
- Vi ønsker å invitere inn lokale og eksterne
musikalske krefter.
- Vi vil søke samarbeid mellom Salhushallen,
Trikotasjemuseet og Salhus kirke.
- Vi vil bruke mer musikkstudenter/elever
- Con Spirito er i endring og vi vil arbeide frem en god vei videre
for voksen koret i Salhus.
- Vi vil arbeide for å bli en konsertkirke.
- Vi drømmer om flygel
I 2016-17 arbeidet vi med:
- Vi ønsker å invitere inn lokale og eksterne musikalske krefter.
- Vi vil invitere arbeiderbevegelsen til 01. mai gudstjeneste og
bygge fellesskap for nærmiljøet og solidaritet
- Vi vil søke å lage folkemusikk gudstjeneste
- Vi vil starte opp musikkandakter med voksen undervisning om
onsdagskvelder
- 2 Vi vil arbeide for forsangertjeneste
- 3 Vi vil arrangere barnesang kveld for dåpsbarna
- 4 Vi vil arrangere «Nytt på nytt» samlinger hvor verdens nyheter
settes inn kristen sammenheng.

Musikk og kunst er kulturuttrykk som
når langt utover språkgrenser og det
er en vakker måte å tjene Gud. Det
vitner om Guds storhet og raushet.
Dette vil vi søke i vårt ja til å «bli i
Jesu kjærlighet». Så vi vil;
- Ha et mangfold av musikalske og
kunstneriske uttrykk for å styrke et levende et bredd fellesskap
-Skape møteplasser for forskjellige
mennesker hvor broer kan bygges ved
musikk og kunst.
- Vitne om vår tro ved dialog i musikk og
kunst.

Barnehage- og skolesamarbeidet
Vi vil være kirke for folket og i den
visjonen er samarbeidet svært viktig.
Dette er så viktig at vi i vår strategiplan vil ha det som et eget punkt. Så
vi vil;

Nivå 1 - Strategisk ønsker vi i perioden 2016-2019:
- Få planen fra 2015 opp å gå og evaluere grundig
- Bygge god struktur i samarbeidet, med ønske om å være en
tillitsvekkende samarbeidspartner
- Sikre ressurser til å kunne utføre en så stor plan

- Vi vil et fremtidsrettet, langsiktig og
forutsigbart samarbeid

Nivå 2 - Arbeidsplan for 2018:
- Bygge gode strukturer i samarbeidet med barnehagene og
skolene.
- Vi vil arbeide med evaluering og forbedringer i vårt arbeid slik
at vi opptrer tillitsvekkende over for alle våre samarbeidspartnere.
- Vi vil undersøke behovet for en egen plan i barnehagesamarbeidet slik vi nå har det i skolesamarbeidet.

- Vi vil sammen med bl.a. barnehagene
og skolene ta vårt ansvar for nærmiljøet
for menneskene som bor her.

I 2016-17 arbeidet vi med:
- Begynne utrulling av planen
- Bygge gode strukturer fra begynnelsen av
- Kirke/skole samarbeidet skal bli en del av hverdagen i menighetens sitt stabsarbeid

Økonomi
Vi vil at visjonen vår skal komme
tydelig til uttrykk i hvordan vi bruker
vår tid og penger.

Nivå 1 - Strategisk ønsker vi i perioden 2016-2019:
- En givertjeneste som er mangedoblet i resultat fra 2015.
- Sikre stillinger og kunne øke stillinger for å kunne nå våre mål
innen barne- og ungdomsarbeidet, vårt arbeid utad til skole/kirkesamarbeidet, gudstjenestene og i kommunikasjon/ media.
- Aktivt søke midler til å fremme våre strategiske målsettinger.
- Aktivt dele med andre formål, mennesker i nød og til å støtte
misjonsarbeidet.
- Arbeide for en økonomi som understøtter menighetsrådet sine
strategimål.
Nivå 2 - Arbeidsplan for 2018:
- Vi vil arbeide aktivt for å øke fastgivertjeneste ut fra de målsettinger Menighetsrådet fastsetter.
- Vi vil bevisstgjøre hva fastgivertjeneste betyr for morgendagens
kirke.
- Vi vil lage nyhetsbrev til fastegivere.
- Vi vil arbeide for nye inntektskilder.
- Vi vil evaluere basaren og andre inntekstkilder.
I 2016-17 arbeidet vi med:
- Vi vil ansette i prosent stilling media-arbeider
- Vi vil arbeide aktivt for å øke fastgivertjeneste og bevisstgjøre
om hva dette betyr for morgendagens kirke.
- Vi vil lage budsjett som understøtter strategiplanen
- Bygge gode strukturer fra begynnelsen av
- Kirke/skole samarbeidet skal bli en del av hverdagen i menighetens sitt stabsarbeid

Media
Nivå 1 - Strategisk ønsker vi i perioden 2016-2019:
- Gjennom ulike kommunikasjonskanaler bygge tilhørighet og
eierskap hos innbyggerne til Salhus menighet
- Formidle kirkens budskap gjennom vårt arbeid og hvordan vi i
handling formidler vår visjon
- Skape nye plattformer for dialog med menneskene i vårt område
- Bli dyktig på å invitere inntil fellesskap i alle våre gudstjenester
og andre arrangement og aktiviteter.
- Rekruttere gode medarbeidere til media arbeidet
Nivå 2 - Arbeidsplan for 2018:
- Vi vil styrke informasjonsarbeidet før og etter
gudstjenestene
- Vi vil arbeide for struktur på informasjonsarbeidet inn- og utover.
- Vi vil opplæring av medarbeidere til hjemmesiden osv. i stab og
aktuelle frivillige medarbeidere.
- Vi vil arbeide for gode informasjonsrutiner i stab og menighet.
- Vi vil gi et tilbud om Podcast av bibeltimer og
prekener.
- Vi vil være kirke der folk er , gjennom ulike kanaler på nett
- Vi vil arbeide videre med hjemmesidens innhold bl.a ved å formidle visjonen og historier.
- Vi vil arbeide med innhold og struktur på menighetsbladet.
I 2016-17 arbeidet vi med:
- Vi vil styrke informasjonsarbeidet før og etter gudstjenestene
- Ansette media-medarbeider
- Få opp ny hjemmeside og en god struktur på oppdatering av
hjemmesiden
- Opplæring av medarbeidere til hjemmesiden osv.
- Drive aktivt rekruttering av nye faste givere og medarbeidere
- Vi vil bli synlig i nærmiljøet
- Arbeide for gode informasjonsrutiner i stab og menighet
- «Power-Point» informasjon i Gudstjenester og på kirkekaffe

Skal vi lykkes i å være kirke i morgen
må vi ha en god plan for hvordan
kommunisere med menneskene som
bor i vårt område. Vi trenger en strategi for å kunne gi mennesker tilhørighetsfølelse og eierskap til kirken
og gaven og kallet til å «Bli i hans
kjærlighet».

Samarbeid
Gud skapte oss til fellesskap og å
tjene hverandre. Samarbeid har alltid
vært viktig og er alltid sårbart. Vi
trenger samarbeid og vi vil samarbeide. Vi som menighet vil derfor ha en
bevisst og forpliktende tenkning til
samarbeid.

Nivå 1 - Strategisk ønsker vi i perioden 2016-2019:
- Bevare og styrke samarbeidet med bedehusene.
- Målrettet styrke og utvide samarbeidet med Åsane prosti.
- Etablere samarbeid med andre i nærmiljøene for å fremme et
godt bo og leve miljø for alle i vårt område.
Nivå 2 - Arbeidsplan for 2018:
- Vi vil samarbeid med bedehusene i Hordvik og Heimly.
- Vi vil TGIF samarbeidet og vil bidra at det skal vokse, stabilisere
seg og bli et langsiktig samarbeid.
- Vi vil søke samarbeid for å kunne møte menneskelige utfordring
slik de kommer til uttrykk i
«Levekårsundersøkelsen» særlig i Mjølkeråenområdet.
- Vi vil søke samarbeid med nabomenigheten i vårt diakonale
arbeid og ansvar (se pkt 5.).
- Vi vil søke samarbeid mellom Salhushallen,
Trikotasjemuseet og Salhus kirke (se pkt 6).
Vi vil samarbeid med andre som vil et godt nærmiljø.
I 2016-17 arbeidet vi med:
- Vi vil fortsette vårt viktige samarbeid med bedehusene i Hordvik
og Heimly.
- Vi vil dele våre ressurser for at TGIF arbeidet skal vokse, stabilisere seg og bli et langsiktig samarbeid.
- 2 Vi vil søke samarbeid for å kunne møte menneskelige utfordring slik de kommer til uttrykk i «Levekårsundersøkelsen» særlig
i Mjølkeråen området.

