Samtalegrupper, LM 2016
Samtalegrupper er en videreføring fra landsmøtet i 2014, der landsmøtet blir delt opp i mindre
grupper. Gruppene vil være sammensatt på tvers av menighet, rolle i barne- og ungdomsarbeidet og
alder. I tillegg vil en fra landsstyret være med i hver gruppe for å sette i gang samtalen og referere
det gruppen kommer fram til. Sist opplevde vi at samtalegruppene var en arena der flertallet fikk
uttale seg og komme med sine meninger, men òg en arena for erfaringsutveksling og idémyldring.
Tema for årets samtaler vil være to ting: «MBUs visjoner» og «Hvordan kan MBU nå nye barn og
unge, og styrke barne- og ungdomsarbeidet i menigheter med liten aktivitet?» Snakk gjerne med
barn og ungdom i din menighet om disse temaene i forkant av landsmøtet, slik at du som delegat kan
bringe inn flest mulig synspunkter og idéer til landsmøtet og det nye landsstyret.
MBUs visjoner
Landsstyret erfarer at da våre gjeldende visjoner og mål ble utarbeidet i 2010 (se vedlagt dokument)
hadde de liten forankring blant medlemmene våre. Vi ser viktigheten av at MBUs visjoner og mål er
et reelt uttrykk for hva våre medlemmer ønsker at MBU skal fokusere på og jobbe mot. Dette blir en
viktig rettesnor for arbeidet til det nye landsstyret i den kommende perioden. Det er også et ønske
fra landsstyret at formen på visjonsdokumentet blir noe enklere slik at det er lettere å ta i bruk og
innlemme i vårt arbeid på en mer synlig måte.
Vårt ønske er at samtalegruppene sammen kan komme fram til noen forslag til visjoner, mål og
strategier som kan sendes videre til det nye landsstyret slik at de har noe å basere seg på når det nye
visjonsdokumentet skal utarbeides. Hva ønsker dere at MBU skal fokusere på fremover? Har dere
forslag til hvordan landsstyret skal jobbe for å oppnå dette? Hvordan bør et visjonsdokument
utformes slik at det er nyttig og enkelt å jobbe ut i fra?
Hvordan kan MBU nå nye barn og unge, og styrke barne- og ungdomsarbeidet i menigheter med liten
aktivitet?
Dette temaet er et ønske fra biskopen, og har sin bakgrunn i at MBUs nasjonale arbeid er inne i en
svært sterk utvikling med flere og flere deltakere på leir, og med en stor kompetent gruppe av ledere.
I en del av våre menigheter er det et godt barne- og ungdomsarbeid, men i flertallet av menighetene
er det få unge, og vi når ikke mange nye unge som ikke allerede har bakgrunn i Metodistkirken.
Samtalene rundt dette emnet kan ta utgangspunkt i følgende spørsmål: Hvordan kan vi endre på
denne situasjonen? Det gjelder våre venner fra skole, videregående skole eller sportsklubben –
hvordan blir vi bedre på å nå våre venner? Hvordan kan MBU støtte menigheter med lite barne- og
ungdomsarbeid? Hvordan blir Metodistkirken i Norge en kirke med og for unge – og hva er MBUs
rolle i dette?

