KONSEPTDOKUMENT
Kunne du tenke deg å bo i et hjem som har Jesus i sentrum og lever som en storfamilie? Vi
tror at Jesus kan være en del av hele livet - både studiehverdag, jobb, vennskap og familieliv. I
Osloveien ønsker vi å bygge et fellesskap hvor man støtter hverandre i å være hverdagsdisipler!
I dette dokumentet kan du lese om bakgrunnen for de rammene vi har utviklet for å best mulig
legge til rette for å oppnå visjonen. Dette innebærer å sette av tid til å bygge relasjoner, elske
hverandre og være kobla på Gud gjennom Bibel og bønn.
Osloveien er et samarbeid mellom Disippel Trondheim (Ungdom i Oppdrag) og Salem
menighet, og kollektivet skal støttes og løftes opp i bønn av disse. Beboere må gjøre seg kjent
med verdiene til Ungdom i Oppdrag, verdiene til Salem menighet, samt være inneforstått med
Normisjons verdidokument.
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VISJON
------Osloveien er et hjem der man gjennom relasjoner og hverdagsliv nærmer seg den
livsstilen Jesus kom for å vise, og som bidrar til å forandre Trondheim ved å inspirere
andre til å gjøre det samme.
-------

VERDIER OG RAMMER
STORFAMILIE
Vi tenker at hjemmet er en trygg base der man kan være seg selv, dele gleder og sorger og
senke skuldrene. Det er en arena der man bryr seg om hverandre, gir av seg selv og
kommuniserer sant og åpent. Ekthet, framsnakking og anerkjennende kultur er nøkler her!
● Fellesmiddager: alle spiser middag, og det er en flott mulighet til å møtes midt i en
travel uke for å dele liv, be for hverandre og ha fellesskap over god mat. Dette er en
konkret måte vi kan tjene hverandre på, det er ganske så billig, og det er en super
anledning for å invitere gjester inn i hjemmet.
● Delemiddag/fellesskapskveld: vi ønsker å sette av tid til å være bare oss og dele fra
livet, søke Gud sammen og backe og oppmuntre hverandre i troen. God undervisning,
Bibellesning, lovsang, bønn og deling er typisk innhold på kveldene. Disse kveldene kan
også innebære at vi jobber med konseptet i huset eller hvordan vi fungerer som team.
● Åpenhet: vi ønsker å være et fellesskap som er åpne og ærlige med hverandre. Når det
dukker opp konflikter eller uenigheter, er det forventet at folk skal snakke om dette og
håndtere det det gjelder fortløpende. Kollektivet skal skape en kultur der det er åpenhet
slik at teamet kan fungere sammen.
● Team-aktiviteter: en gang hvert semester setter vi av tid til å gjøre noe gøy sammen gjerne utenfor huset - for å bygge teamet og bli enda bedre kjent.

GUD I SENTRUM
Hjemmet skal gi gode rammer for å bygge tro i hverdagen, både som enkeltindivider og i
fellesskapet. Det skal være lav terskel for å snakke om tro og tvil, dele hva Gud gjør i hverdagen
og løfte blikket på Jesus. Her er personlig relasjon i fokus fremfor å delta på kristne aktiviteter.
● Daglig tid med Gud: vi forventer at alle i kollektivet bruker daglig tid med Gud, og
søker han for tro og vekst. Vi tror at når man bruker tid med Gud og bygger relasjon
med Ham, kommer dette frem i fellesskap.
● Fokus i fellesskapet: vi ønsker å søke Gud, og dele tro og liv. Hvordan det ser ut
kommer man frem til i fellesskap.
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●

Bevissthet rundt input og valg: Gud er hellig og bor i oss ved sin Ånd, derfor
oppfordres man til å ha et bevisst forhold til hva man fyller seg med og løfte opp renhet
som verdi. Konkrete tiltak kan være å sensurere internett mot porno, ikke ha
overnattingsgjester av det motsatte kjønn og ha noen å bekjenne synd til.

BÆREKRAFTIG DISIPPELLIV
I Osloveien løfter man opp et balansert liv hvor relasjoner, kall og lidenskap heller enn at
prestasjon og travelhet setter standarden. Disippelliv handler om å vandre sammen med Gud i
hverdagen, prøve og feile og bli stadig mer lik Jesus.
● Sunn balanse: hver enkelts tidsbruk bør reflektere at egne behov, hobbyer, sunn
livsstil, åndelig påfyll osv. prioriteres og ikke ofres til fordel for kristen aktivitet.
● Prioriteringer: for å bygge fellesskapet i Osloveien er det nødvendig at hver enkelt
beboer bidrar og er tilstede. Derfor er det viktig med et bevisst forhold til prioritering av
tid og fokus slik at totalen utenfor ikke går på bekostning av tilstedeværelsen i hjemmet.
● Noen å gå sammen med: hver beboer oppmuntres til å ha en medvandrer eller
mentor utenfor huset som man kan snakke med om drømmer, prioriteringer, tro og livet
som hverdagsdisippel generelt.

MISJONALT LIV
Ved å elske Jesus, hverandre og vår neste kan vi gjøre en forskjell der vi er i samfunnet. I
kollektivet ønsker vi å støtte og oppmuntre hverandre til å være med på det Gud gjør i
hverdagen og i menneskers liv, samt å dele troen vår med de som ikke tror så mye.
● Relasjoner med mennesker som ikke tror så mye: det er verdifullt å være tilstede
blant, og bygge vennskap med mennesker som ikke kjenner Jesus. Fellesskapet skal
støtte hverandre i å engasjere seg i, og prioritere slike arenaer og relasjoner.
● Team-outreach: et par ganger i semesteret setter vi av tid til å sammen gjøre noe
betydningsfullt for andre ved å spre Guds godhet til nærområdene og byen vår. Det kan
være noe én eller flere i kollektivet allerede er engasjert i, eller noe helt nytt.

GJESTFRIHET
Osloveien skal kjennetegnes som et åpent og inkluderende hjem der man tjener hverandre, og
møter hverandre med sjenerøsitet og raushet.
● Imøtekommenhet: Hver enkelt beboer skal være oppmerksom og imøtekommende
når andre beboere eller gjester er til stede.
● Delekultur: hjemmet skal preges av at man er sjenerøse med både tjenester, penger
og eiendeler; det skal være lav terskel for å invitere gjester på middag.
● Kollektiv rydd og vask: for at hjemmet skal være en god plass å være, og å komme
på besøk til skal alle ta ansvar for at fellesarealene holdes ryddige og rene.
● Raushet i møte med gjester: Gjester skal føle seg velkomne ved at de blir tilbudt noe
å spise, samt forbønn dersom det er naturlig.
● Besøk av partner-kollektiv: vi ønsker å være med på å inspirere og backe andre
kollektiv til å gjøre det samme som vi. Dersom et annet kollektiv ønsker å høre om vår
hverdag og erfaring, inviterer vi dem ifm en middag eller fellesskapskveld.
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●
●

Åpent gjesterom: huset har et gjesterom som aktivt brukes som et alternativ for hotell
der talere og kristne forretningsfolk får overnatte og gjerne kan bruke tid med kollektivet.
Åpent hus: husets fellesområder står vi fritt til å disponeres til egne bibelgrupper,
filmkveld, hobbykveld og sosiale aktiviteter, mm.

RYTMER, MØTEPUNKT OG GJØREMÅL
EKSTERNE ARRANGEMENT
Salem, UiO og eksterne aktører har mulighet til å dra nytte av lokalene i Osloveien innenfor
rammer som vi i fellesskap kommer frem til som kollektiv.
● Bibelkveld: Per i dag møtes Bibelkveld annenhver mandag og arrangeres av Bibelkveld
Trondheim. (antall deltaker?)
● Disippelkveld: samles ca. fem ganger hvert semester på en fredag kveld og
arrangeres av Disippel Trondheim.
● Ungdom i Oppdrag: når UIO-team er i byen, er Osloveien åpne for teamet, og et
naturlig samlingspunkt for dem. Dette er ca én gang i året.

HVER UKE
●
●

●

Fellesmiddager: (ikke obligatorisk): mandag til torsdag. To og to beboere har ansvar
for middag én dag i uken.
Delemiddag:  (obligatorisk): per i dag har vi en middag annenhver uke hvor vi deler
hvordan vi har det og planlegger ukene som kommer. Dette er et felles samlingspunkt
hvor vi kommer sammen og samkjører ukedagene. Det er viktig å sette av
delemiddagen slik at man kan bli kjent, be sammen og dele det som ligger på hjertet.
Husoppgave (obligatorisk): hver uke har man ansvar for en oppgave i huset knyttet til
renhold eller vedlikehold, inne eller ute.

EN GANG I MÅNEDEN ELLER SJELDNERE
●
●
●

Team-aktiviteter (obligatorisk): en sosial aktivitet i semesteret for å bli bedre kjent med
hverandre og hvor vi kommer fra.
Team-outreach (obligatorisk): to outreach-aktiviteter i semesteret - når og hva
bestemmes av teamet i starten av semesteret.
Oppstarts- og planleggings-middag (obligatorisk): én middag hvert semester settes
av som første felles møtepunkt når alle er på plass etter ferien.

Dette er sånn hverdagen i Osloveien ser ut i dag, men interne arrangementer, og daglige og
ukentlige rytmer og samlingspunkter er det til slutt beboerne selv som bestemmer hvordan skal
se ut.
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