GÅ DERFOR UT…
Vi kjenner vel alle disse kjente ordene fra misjonsbefalingen.
Jesus ber oss om å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler,
og vi er kalt til å gå ut til våre nabolag.
Velkommen hjem er et konsept som hjelper menigheter til å
bli synlige der folk er, og å bringe Jesus ut til folket.
Velkommen hjem er et samarbeid mellom Misjonsforbundet
UNG og Bibelleseringen og er utviklet av
Viggo Klausen
Barneforkynner i
Misjonsforbundet Ung,
Jorunn Singstad Djupvik
Redaktør og bibelinspirator
i Bibelleseringen

VELKOMMEN HJEM
Velkommen hjem-teamet reiser fra sted til sted, og arrangerer familiefest sammen med lokale menigheter og
grupper. Vi har et møtetelt som brukes der det er praktisk,
men skoler, idrettshaller o.l. er også gode arenaer for et slikt
arrangement.
Velkommen hjem består av:
• Kids games – et aktivitetsarrangement for barn
• 2-3 familieforestillinger med Viggo Klausen og Jorunn
Singstad Djupvik m.fl.
• Kurs for foreldre
• Nattkafé for ungdom
Det er også mulighet for:
• Skolebesøk
• SFO-arrangement
• Godhetsteam som gjør tjenester i nabolaget.
Velkommen hjem-teamet vil også ha Klart du kan!-samlinger med det lokale teamet før arrangementet, med inspirasjon, innføring i aktivitetene og forberedelser til arrangementet.
Vi anbefaler at flere menigheter og grupper går sammen
om arrangementet, slik at det blir tverrkirkelig.
De lokale arrangørene stiller med folk som kan være med i
ulike team, og teamene vil få opplæring og oppfølging, både
før og under arrangementet.

GI DET VIDERE!
Velkommen hjem ønsker også å nå steder der det ikke fins
menigheter og kristent arbeid. Vi oppfordrer derfor de som
arrangerer Velkommen hjem til å sette av tid og penger til
å være med ei helg til, til et sted som virkelig trenger det.
For mer info, ta kontakt
med
Jorunn Singstad Djupvik
info@bibelleseringen.no
mobil 47 45 69 19 eller
92 80 12 60

