


FAbU sin Handlingsplan 
2022 - 2024:
1. Vi ønsker å tilby barn og unge relevante fellesskap i alle 
faser:

Lokalt:

- Kartlegge aldersgrupper på korpset.

- Være villig til å justere eller avslutte grupper som ikke lenger er relevante.

- Involvere ungdom/unge voksne i valg av hvilke aktiviteter man tilbyr.

- Tilby gudstjenester som er tilpasset aldersgruppene i korpset.

- Se på muligheter for samarbeid mellom nærliggende korps og grupper.

FAbU-styret og FAbU HK:

- Videreutvikle konkrete forslag på aktiviteter.

- Kartlegge hvilke aldersgrupper vi har territorialt og deres behov.

- Arrangere relevante territoriale arrangement.

- Reklamere for ressursene som ligger tilgjengelig på FAbU.no.



2. Vi ønsker vekst i våre fellesskap:

Lokalt:

- Kartlegge behov i nærområdet.

- Legge en strategi for overgangen mellom aktiviteter og grupper på 
korpset.

- Sørge for at alle aktive medlemmer er registrert.

FAbU-styret og FAbU-HK:

- Være behjelpelige med medlemsregistrering.

- Tipse om aktiviteter som fungerer andre steder.

- Lage en oversikt over aktiviteter etter alder.

3. Vi ønsker å ivareta våre ledere

Lokalt:

- Kartlegge hvem som trenger ledertrening i korpset (for eksempel 
gjennom LUP).

- Tipse FAbU HK om aktuelle unge ledere som kan brukes på territo-
riale arrangement.

- Følge opp barne- og ungdomsledere i henhold til gjeldende rutiner i 
FAbU og Frelsesarmeen.

- Benytte seg av unge i lederroller og andre roller.

FAbU-styret og FAbU-HK:

- Tilby ledertrening for unge ledere.

- Benytte unge ledere fra hele territoriet på FAbU´s arrangement.



4. Vi ønsker å være synlige på forskjellige arenaer i og 
utenfor Frelsesarmeen:

Lokalt:

- Være med på lokale by-dager/ andre relevante arrangement i loka-
lområdet.

- Samarbeide med andre menigheter.

- Ha kontakt med barnehager, skoler og universitet.

- Aktivt bruke sosiale medier.

FAbU Styret/FAbU-HK:

- Aktivt bruke sosiale medier.

- Planlegge styremøtehelger på forskjellige steder i territoriet.

- Bestille inn relevant profileringsmateriell/merch.

- Delta på stands på eksterne arrangement.

- Delta på felleskirkelige arrangement og prosjekter.

5. Vi ønsker å knytte tettere bånd med andre FA-en-
heter:

Lokalt:

- Ta kontakt med andre FA-enheter for å lære mer om hva de gjør.

- Dele informasjon om arrangement og aktiviteter på tvers av enheter.

- Arbeide aktivt for samarbeid der det kan være aktuelt.



FAbU-styret/ FAbU HK:

- Samarbeide med andre avdelinger for å dele informasjon.

- Være delaktig i Frelsesarmeens øvrige arrangement.

6. Vi ønsker å sette fokus på FAbU sitt Misjonsprosjekt:

Lokalt:

- Gjennomføre misjonssøndag i korpset.

- Samle inn penger til FAbU´s misjonsprosjekt.

- Promotere misjonstur til aktuelle deltagere.

FAbU styret og FAbU HK:

- Gi tips til hvordan FAbU´s grupper kan samle inn penger til misjons-
prosjektet.

- Promotere og arrangere misjonstur.

- Velge nytt misjonsprosjekt.

7. Vi ønsker å sette fokus på hvordan unge kan være 
med å påvirke og utvikle FAbU

Lokalt:

- La unge få være representant i korpsrådet.

- Gruppeledere og korpsledere setter opp årsmøte med unge der de 
kan være med å utvikle planer og strategier for korpsarbeidet.

- Oppfordre de unge til å bruke FAbU-styret, ved å melde inn saker 
som styret kan jobbe med.



FAbU-styret og FAbU HK:

- FAbU HK følger opp at unge er representert i korpsråd/lederteam i 
vårt territorium.

- Sette opp kurs i styrearbeid gjennom for eksempel LNU.

- Promotere styrearbeid på sosiale medier.

- Ta opp flere saker på høring ut lokalt.

8. Vi ønsker å styrke samarbeidet mellom Norge, Island 
og Færøyene

Lokalt:

- Legge til rette for at unge får delta på territoriale arrangement.

- Oppfordre til å besøke korps og delta på arrangementer på tvers av 
land.

FAbU-styret og FAbU HK:

- Oppfordre og støtte Island og Færøyene til å ha egne styrer.

- Invitere til møter mellom styrene der man deler viktige temaer, sak-
er, utfordringer og erfaringer.

- Oppfordre til å besøke korps og delta på arrangementer på tvers av 
land.


