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UTGANGSPUNKTET 
Prosjektet Styrket Fellesskap (SF) ble vedtatt igangsatt av årsmøtet på Melhus bedehus i februar 2009. 
Det ble satt ned en arbeidsgruppe som bestod av ledere og interesserte medlemmer fra foreninger og 
lag som holder til på bedehuset. Arbeidsgruppa har blitt ledet av Solveig Lilleberg, Tormod Leithe og 
Erlend Evenstad.  

 

MANDATET 
Arbeidsgruppa har jobbet ut fra følgende mandat: “Gruppas viktigste mandat blir å finne ut hvordan 
visjonen for Melhus bedehus kan virkeliggjøres (utvikle en strategi). Da snakker vi både om hvordan vi 
kan styrke fellesskapet på bedehuset, og hvordan vi kan nå nye mennesker med evangeliet.”  

I forlengelsen av dette er arbeidsgruppa også blitt utfordret til å jobbe med “en ny struktur som går 
utenpå det eksisterende, og som ivaretar både det gamle og det nye.”   

 

ARBEIDSGRUPPA 
SF er organisert som et prosjekt over tre år. Våren 2009 ble samtlige lag og foreninger på Melhus 
bedehus inviterte til å bli med i arbeidsgruppa.   

Arbeidsgruppa hadde tre samlinger høsten 2009 og ei samling i januar 2010. Rundt 20 personer har 
deltatt, og oppmøtet har vært stabilt. Samlingene har bestått av en matbit, åndelig påfyll og jobbing ut 
fra mandatet. 

Salme 127,1a har vært et motto for arbeidet: “Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider 
bygningsmennene forgjeves.” Derfor har vi brukt en del av kvelden til å be sammen og søke Gud. 
“Enhet i mangfoldet” har vært den røde tråden i innspillene som Erlend Evenstad fra Normisjon 
Trøndelag under bolken med åndelig påfyll. 

På den første samling fikk alle utdelt en navnelapp - uten navn eller organisasjonslogo. På lappen som 
de frammøtte klistret på seg stod det “sønn” eller “datter.” Dette var en enkel deklarasjon av enheten 
som finnes mellom alle som går på Melhus bedehus: Vi er sønner og døtre av samme Far! 

På den andre samlinga hentet vi opp visjonsformuleringene til noen av organisasjonene på bedehuset, 
og la dem ved siden av hverandre. Selv om ordlyden varierte, så vi at vi har et felles oppdrag: Det 
handler om å gjøre disipler! Visjonen er vårt svar på Jesu misjonsbefaling i Matteus 28. 

“Ora et labora” – valgspråket til klosterbevegelsens grunnlegger Benedikt av Nursia – var overskriften 
på høstens siste samling i arbeidsgruppa. Erlend påpekte at bønn er en toveiskommunikasjon der det 
er viktig å lytte til Gud, for å høre hva han har på hjertet. Lydhørheten må følges opp av lydighet – det 
vil si at vi handler i tråd med det som Gud har talt. I Jesu liv gikk lydhørhet og lydighet hånd i hånd på 
en selvfølgelig måte: Ora et labora - bønn og arbeid - var dynamiske poler i Mesterens liv og virke.   

Behovet for å komme sammen i bønn ble uttrykt av mange i gruppa. I november ble det etablert tre 
faste bønnepunkter på Melhus bedehus: 

• Morgenbønn (09-10) annenhver lørdag i oddetallsuker 
• Bønn før muv-samlingene 
• Bønn under Soul Children-øvelsene, tirsdag og onsdag i partallsuker 

 
Alle er hjertelig velkommen til å delta i dette viktige bønnearbeidet!  
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ARBEIDET MED MANDATET 
Arbeidsgruppas mandat er todelt:  

1. Hvordan styrke fellesskapet på bedehuset?  

2. Hvordan nå nye mennesker og grupper på Melhus med evangeliet?  

I tilknytning til disse spørsmålene blir arbeidsgruppa bedt om å se på en ny struktur som kan være mer 
hensiktsmessig enn dagens.    

Det er med andre ord omfattende spørsmål arbeidsgruppa har jobbet med. Metoden har vært 
gruppearbeid, forberedt av lederne i gruppa, og gjennomført med bred og engasjert involvering fra 
medlemmene i gruppa. Underveis har noen gitt uttrykk for at gruppelederne har beveget seg med for 
raske skritt. Andre har savnet en tydeligere ledelse. Flere har gitt uttrykk for at de har fått påfyll under 
samlingene og at prosessen har vært spennende. Det vi alle har opplevd er at tida har blitt for knapp 
når vi har kommet sammen.  

Hva har vi fokusert på i arbeidet med mandatet? 

På den første samlinga grep vi tilbake til de to idédugnadene som ble gjennomført på Melhus bedehus i 
januar 2009. Idédugnadene utkrystalliserte visjonen om “Et åpent fellesskap.” Satt inn i en 
sammenheng: For å kunne utføre vårt felles oppdrag (“Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine 
disipler...”) avgir vi et løfte om å være et åpent felleskap som kjennetegnes ved at vi bryr oss. Som en 
frukt av dette vil nye mennesker kunne få et møte med Jesus. 

Mange innspill til “et åpent fellesskap” kom fram på denne samlingen: utvidet samarbeid mellom 
bedehus og kirke (f.eks. om trosopplæring), bønnemøter, fellesskapskvelder for alle, felles misjonale 
prosjekter (nær- og fjernmisjon), utrusting av mennesker til disippelliv i hverdagen, fremelske 
nådegaver og ta dem i bruk, dyrke mangfoldet og samtidig bevare enheten, et fellesskap som tar varmt 
imot nye og er rask til å inkludere dem.  

På samlinga i oktober fortsatte vi å drømme høyt. Vi ville finne ut hvordan et heldekkende tilbud - fra 
null til hundre år - kunne se ut på Melhus bedehus. Kreativiteten boblet, og det ble klistret opp en lang 
rekke med gule lapper på en tidslinje fra null til hundre: Babysang, samlivskurs, matkveld, møtepunkt 
mellom kulturer, ungdomskvelder, businesslunsj og besøkstjeneste for eldre - bare for å nevne noe.    

“Hvis vi skal kunne bety noe for folk utenfor bedehuset, trenger vi et godt fellesskap å jobbe ut fra på 
bedehuset,” sa en av deltakerne mot slutten av denne samlinga. “’Med det som utgangspunkt kan vi 
velge å satse på noen av de gule lappene på tidslinja.” 

På denne måten ga han stikkordet for arbeidsgruppas siste samling i 2009. Vi så nærmere på de interne 
utfordringene på Melhus bedehus. Inspirert av Harvard Business Schools “Evergreen project” pekte 
Tormod Leithe på fem områder som er grunnleggende for “fruktproduksjonen” på Melhus bedehus: 

- Strategi: en tydelig definert og godt kommunisert strategi, som blir forstått av alle på huset. 

- Struktur: en flat, fleksibel og “rask” struktur som reduserer byråkrati, forenkler arbeidet og setter rett 
mann/kvinne på rett plass. 

- Kultur: en raus og oppmuntrende kultur, der den enkelte ikke spør “hva fellesskapet kan gjøre for 
meg, men hva jeg kan gjøre for fellesskapet.” 

- Drift: God evne til å gjennomføre det vi har satt oss fore, slik at vi virkelig når målgruppene våre. 

- Frukt: Smak på frukten av arbeidet! Blir det ikke frukt eller om frukten ikke smaker godt, må vi gå 
tilbake og justere strategi, struktur, kultur og/eller drift.   



Styrket Fellesskap   Side 5 av 8 
 

På arbeidsgruppas møte i januar 2010 prøvde vi å samle noen tråder før årsmøtet på Melhus bedehus i 
februar. Det kom forslag om en rekke tiltak som kan bidra til å styrke fellesskapet på bedehuset (se 
punktet Forslag til vedtak på årsmøtet 2010). 

Så er spørsmålet hvordan Melhus bedehus bør struktureres for å møte dagens og ikke minst 
morgendagens utfordringer på en best mulig måte. Mye har skjedd siden tre eiere i 1986 gikk sammen 
og bygde Melhus bedehus. Demografien på huset ser annerledes ut i 2010: De tre eierorganisasjonene 
har fått selskap av en rekke andre aktører (se kartlegging aktører), som trekker nye brukergrupper til 
bedehuset, ikke minst barn og unge. Samtidig opplever vi at nye aktører banker på bedehusdøra.  

En framtidsrettet struktur må fange opp bredden og mangfoldet på bedehuset; den må i størst mulig 
grad være representativ. Slik arbeidsgruppa tolker mandatet, er det nettopp dette som ligger i 
utfordringen til å “jobbe med en ny struktur som går utenpå det eksisterende, og som ivaretar både 
det gamle og det nye.”   

Hvordan kan en framtidig struktur se ut? På dette området har ikke arbeidsgruppa hatt nok tid til å 
diskutere alternativene i dybden. På slutten av det siste møtet ble det kastet fram flere forslag (Melhus 
bedehus organisert som stiftelse; opprettelse av et virksomhetsstyre som kan utfylle dagens 
driftsstyre; samordning av fellesfunksjoner - som lys og lyd, informasjon og web, kjøkken, dugnad), 
men ingen av forslagene rakk vi å diskutere grundig. Arbeidsgruppas konklusjon i spørsmålet om 
struktur er derfor at vi ikke har kommet fram til ett anbefalt alternativ. Arbeidet med struktur må 
derfor føres videre, i det fortsatte arbeidet med Styrket Fellesskap. Vi tror det vil være fornuftig å gjøre 
dette i en mindre gruppe (se forslag til vedtak punkt C).   

På januarmøtet i arbeidsgruppa ble forøvrig gjennomgangstemaet “Enhet i mangfoldet” på nytt sterkt 
understreket. Det skjedde blant annet ved at en av deltakerne i gruppa delte et bilde hun hadde fått: 

“Jeg så for meg trekkfugler på vei sørover - mot målet sitt. Alle disse fuglene var oss som går på 
bedehuset. Alle ’småhus’ og alle enkeltmennesker med sine individuelle mål, tanker og meninger. 

Måtte slå opp på nettet og lese litt om trekkfugler etterpå. Fant ut at de faktisk øker rekkevidden sin 
med 71 % ved at det flyr SAMMEN! Vingeslagene til hver enkelt fugl skaper en oppdrift for den neste 
fuglen. 
Slik kan vi sammen minske hverandres arbeidsbelastning og samle opp energi til målet, som vel er å 
vinne mennesker for Gud:).” 

 

TILTAK FOR Å STYRKE FELLESSKAPET 
 
Gjennom bønn og fellessamlinger 
Fokus i 2010: 

o Morgenbønn annen hver lørdag i oddetallsuker 
o Bønn før muv samlingene 
o Bønn under Soul Children øvelsene, tirsdag og onsdag i partallsuker 
o Årsmøte 
o 17. mai-fest  
o Sommeravslutning for alle 
o Samlingsfest 1. søndag i september 
o Storsamling for hele huset høsten 2010 
o Lørdagskvelder for ungdom 
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Flere ønsker framover: 

o Felles møteuke 
o Fellessamlinger på tvers av generasjonene for å bli bedre kjent 
o Arrangement sammen med konfirmantene hvor de er med og bidrar 
o Arrangement for ”nye” på bedehuset 
o Samling for foreldre og søsken av de som er med i Soul Children 
o Samling i påsken 
o Søndagsskolens juletrefest 4. juledag 

 
 

FORSLAG TIL VEDTAK PÅ ÅRSMØTET 2010 
 
A. Vårt løfte: Et åpent fellesskap 
Alle som deltar i arbeid knyttet til Melhus bedehus skal jobbe for å innfri løftet om ”et åpent 
fellesskap”. 
 
 
B. Tiltak for å styrke fellesskapet: 
Dersom årsmøtet og arbeidsgruppa selv ønsker det, fortsetter arbeidet i arbeidsgruppa knyttet til 
prosjektet Styrket Fellesskap. På første møte må det avklares hvem som skal lede gruppa videre, hvilke 
konkrete mål gruppa skal arbeide mot og hvor ofte den skal møtes. 

 
C. Forslag til videre arbeid med struktur: 
Det settes ned en strukturgruppe som jobber videre med de strukturelle utfordringene på Melhus 
bedehus. Eierorganisasjonene tar ansvar for å sette sammen en gruppe som er kompetent og 
representativ, men likevel ikke alt for stor. Med rapporten fra arbeidsgruppa i Styrket Fellesskap (2008-
2010) som underlagsmateriale, får strukturgruppa fram til årsmøtet 2011 i oppdrag å utrede ulike 
alternativer til en "ny struktur som går utenpå det eksisterende, og som ivaretar både det gamle og det 
nye." Dette innebærer å drøfte styreform, eierskap, ledelse og drift. 
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Kartlegging av aktører og aktiviteter 

Aktører som er knyttet til Melhus bedehus 
Aktør Nettadresse 

Det Norske Misjonsselskap (eier) www.nms.no 

Norsk Luthersk Misjonssamband (eier) www.nlm.no 

Normisjon (eier) www.normisjon.no 

Driftes av Bedehusstyret og vaktmester  

Kirken 
Konfirmantene, Melhus menighetsråd, Diakoniutvalget, Kirkens 
gudstjenesteutvalg 

www.kirken.melhus.no 
 

Søndagsskolen www.sondagsskole.no 

Bedehusforeningen  

Melhus misjonsforening  

Gimse misjonslag  

Rødde misjonsforening  

Nedre Melhus misjonsforening  

Israelsmisjonen www.israelsmisjonen.no 

Røddeforeningen  

muv www.muvmelhus.no 

Melhus Pre Soul Children 
Melhus Soul Children, Melhus Soul Teens 

www.melhussoulchildren.no 
 

Familiekoret Livsglede  

Tirsdagsklubben  

Husfedrene www.husfedrene.org 

Freezone www.freezonemelhus.no 

KRIK www.krik.no 

Skolelaget www.nkss.no 

Web  

Speideren melhus.speidergruppe.org 

Bibelgrupper / Cellegrupper  

Vona barneforening  

Skoler i nærheten:  
Øya vgs 
Rødde fhs 
Fredly fhs 
Alive Dance School 
Kristen videregående skole (KVT) 

 
www.oya.vgs.no 
www.rodde.fhs.no 
www.fredly.fhs.no 
www.alivedance.com 
www.kvt.vgs.no 

Et mangfold av aktiviteter 
Her er et forsøk på å samle en oversikt over mangfoldet av aktiviteter som er knyttet til Melhus bedehus. 

Aktiviteter Aktiviteter Utleie 

Møter Samlingsfest hver høst Bryllup 

Gudstjenester Aktivitetsklubb Konfirmasjon 

Møter i Melhus menighet Årsmøte Selskap 

Konserter Ungdomsklubb Minnesamvær 

Bearfest Formiddagstreff Juletrefest (Barnehager) 

Gla’kveld Møteuke Kurs 

Bønnemøter Bibelhelg  

Lovsangs samling 17. mai fest  

Øvelser Konfirmanttreff Vaskedugnad 

Juletrefest Foreldremøte konfirmantene Dugnad 

Søndagsskole Konfirmantundervisning  

Barnegrupper Misjonskveld  

Basar Sommeravslutning  

http://www.nms.no/
http://www.nlm.no/
http://www.normisjon.no/
http://www.kirken.melhus.no/
http://www.sondagsskole.no/
http://www.israelsmisjonen.no/
http://www.muvmelhus.no/
http://www.melhussoulchildren.no/
http://www.husfedrene.org/
http://www.freezonemelhus.no/
http://www.krik.no/
http://www.nkss.no/
http://melhus.speidergruppe.org/
http://www.oya.vgs.no/
http://www.rodde.fhs.no/
http://www.fredly.fhs.no/
http://www.alivedance.com/
http://www.kvt.vgs.no/
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Logg over utsendelse av informasjon 
 

E-post (noen brev) er sendt ut i forbindelse med følgende aktiviteter: 

 Spørreundersøkelse 

 Idè-dugnad 

 Styrket fellesskap samlinger 

 Giveraksjon Gi NYE muligheter 

 Rapport fra Styrket fellesskap 
 

Oversikten viser en tidsakse med spesifiserte aktiviteter og antall personer som er invitert eller har 

deltatt.   

 

 

 

 

 


