Skattejakt – veiledning*
«Det vi gir oppmerksomhet, gir vi også styrke», sies det. I en utviklingsprosess er det
viktig å være seg bevisst skattene i det vi allerede er og har; hva som er verdt å holde fast på.
Det handler om å peke på menighetens styrker, dele gode opplevelser og erfaringer vi har hatt
med menighetsfellesskapet, synliggjøre gode prosesser, samle på gode fortellinger som kan
inspirere oss og vise oss noe av veien videre.
Viktige forberedelser:
a) Vurder i hvilken sammenheng det er naturlig å arbeide med skattejakt. Vil det
være et menighetsrådsmøte, en kirkekaffe, et menighetsmøte, et møte for konfirmantforeldre,
eller et eget møte man innkaller til?
b) Hvem skal ha ansvar for skattejakten? Den som er leder for den aktuelle gruppen/
arrangement eller en fra MUV-styringsgruppen??
c) Hvordan motivere folk til å komme / bli med? Gi en kort beskrivelse av formålet og
hvordan arbeidet blir fulgt opp videre.
d) Hvilke spørsmål vil vi stille til deltakeren i skattejakten?
e) Hvordan fordele de ulike oppgavene ved gjennomføringen? Hvem introduserer, hvem leder
samtalen? Hvem tar notater? Hvem avrunder og omtaler hva som vil skje videre?
f) Bestem hvordan man vil melde tilbake til skattejaktgruppen – de som har vært
med. Skal de motta et skriftlig referat eller bare en muntlig avrunding og takk?
Gjennomføring:
a) Forklar hva som er formålet, og hvordan arbeidet vil foregå.
b) Still konkrete spørsmål – ett av gangen (se forslag nedenfor)
c) La alle tenke selv først, så dele to og to, og så en delerunde i hele gruppen,hvor alle
kommer til orde uten at de andre kommenterer. Så plenumssamtale.
d) Ta fortløpende notater fra samtalen.
e) Avrund med ev oppsummering av hva som er hørt/sagt. Takk deltakerne. Si noe om
oppfølging og ev. referat.
Forslag til spørsmål:
Personlige opplevelser og erfaringer
- Hva er dine beste erfaringer fra din menighet?
- Hvorfor kommer du i kirken?
- Hva ville du savne mest hvis din kirke ble nedlagt?
Kirkens møte med lokalsamfunnet
- Hva tror du folk i lokalsamfunnet setter mest pris på ved menigheten/kirken?
- Hvor/når tror du folk opplever at kirken oppleves mest relevant?
Vurdering av det som lykkes
- Velg ut en av de mest vellykkede aktiviteter du vet om i menigheten. Hva er det
ved denne/dette du mener som er bra, grunnen til at det lykkes?
- Hvilke konsekvenser / virkninger har det at dette lykkes?
- Hva skal til for å få flere lignende gode tiltak og opplevelser?
Drømmer for fremtiden
- Hvilke drømmer har du for din lokale menighet?
- Hva tenker du skal til for å komme nærmere drømmen din?
* Tekst hentet fra «Gullgraving», Lokal kirkeudvikling, Kirkefonet, Danmark.

Skattejakt – en smakebit
Formål:
Øke bevissthet om hvordan, hvor og når kirken gir mening for forskjellige mennesker.
Spørsmål:
Hva er din beste erfaring fra din menighet/lokale kirke?
Metode:
a.
Tenker over spørsmålet og gjør ev notater
b.
Den enkelte i gruppen gir sitt svar etter tur, uten at andre kommenterer (dele-runde).
c.
Ev. kommentarer/samtale kan skje etter at alle som vil har gitt sitt svar.

For videre arbeid med skattejakt, se notat «Skattejakt - veiledning»

