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Våre verdier
 Vår visjon 
 
Rotfestet 
 
Vi vil være en kirke som er 
forankret i Bibelen og i 
fellesskapet med Jesus.


Raus 
 
Vi vil være en kirke som er 
sjenerøs, både i ord og i 
handlinger.  

 
Relevant 
 
Vi vil være en kirke for hele 
mennesket, gjennom hele 
livet.


Relasjonsorientert 
 
Vi vil være en kirke preget av 
godt vennskap og nære 
relasjoner. 

 
Vi vil hjelpe mennesker til tro 
på Jesus og til å bli mer lik 
han; gjennom å invitere alle 
til et fellesskap der han er i 
sentrum, og hvor den 
enkelte får tjene Gud med 
de gaver han gir. 

Hvordan kommer dette til uttrykk i smågruppene? 

Rotfestet 
 
Guds ord skal alltid deles i gruppene. Vi 
bruker tid i bønn og tilbedelse. I 
smågruppene ønsker vi å hjelpe hverandre 
slik at vi kan ligne mer og mer på Jesus - i 
etterfølgelse av han. Vi strever alle med synd 
og mangler ofte gode vaner. Smågruppene 
kan være et sted hvor man kan snakke om 
dette og holde hverandre ansvarlige. 
Fellesskapet i gruppene og muligheten for 
vekst er best hvis alle er til stede og forplikter 
seg på fellesskapet.


Raus 
 
Fellesskapet skal være inkluderende. Alle skal 
føle seg velkommen og ivaretatt slik som de 
er. Det skal være rom for alle typer 
mennesker. 


Vi viser godhet, nåde og overbærenhet 
overfor hverandre.  
Vi tjener, støtter og ber for hverandre.


Relevant 
 
Vi ønsker at gruppene skal være relevante og 
livsnære. Det vi deler har betydning og verdi i 
våre liv. Vi skal være ærlige med vårt liv 
overfor Gud, oss selv og andre mennesker. 
Jesus er sentrum for kvelden, og vi tror på en 
fantastisk Gud som er større enn våre 
omstendigheter og som kan hjelpe oss med 
dem. Vi ønsker å utruste hverandre til aktive 
hverdagskristne.


Relasjonsorientert 
 
Veien inn i menighetsfellesskapet er for 
mange gjennom smågrupper. For å bli en del 
av et mindre fellesskap må det finnes 
mennesker som våger å invitere og inkludere 
nye mennesker i livet sitt. Det er naturlig å 
være relasjonsorienterte som kristne. 
Smågruppefellesskapet må gjenspeile denne 
verdien gjennom å bygge gode vennskap og 
nære og ærlige relasjoner. 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Spørsmål til samtale 
1. Hvordan opplever du at YRM’s verdier kommer til uttrykk i kirka vår?


2. Når det gjelder å virkeliggjøre våre verdier, er det noe du savner eller kunne ønske var 
annerledes?


3. Hvilke verdier er viktige for deg?


4. Hvordan blir disse verdiene synlige i de valgene du tar?


5. Til deg som har barn: Hvilke verdier er du opptatt av å gi videre til dem og hvordan gjør det?


Månedens utfordring 
Etterhvert som kirka vokser vil det bli stadig vanskeligere å være relasjonsorientert. Samtidig vet 
vi at det som vanligvis får folk til å bli i en kirke er at de får venner. Skal vi klare å være en 
inkluderende kirke er vi avhengig av at alle bidrar.


Månedens utfordring er at hvert hjem i løpet av den neste måneden inviterer noen hjem som 
dere ikke kjenner så godt fra før. 
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