
«Drømmen»  
 
HÅP sitt verdigrunnlag kan beskrives som «drømmen om»: 

● at så mange som mulig tilber Gud i ånd og sannhet  

● HÅP som et nådens hjem som kan formidle en atmosfære av Guds nærvær, og som kan betjene 
hele mennesket - åndelig, emosjonelt, fysisk og sosialt.  

● HÅP som et sted der sårede, nedtrykte og f rustrerte mennesker kan f inne kjærlighet, bli godtatt, få 
hjelp, håp, tilgivelse, veiledning, oppmuntring og f rihet f ra religiøsitet og fordømmelse gjennom et 
personlig og levende forhold til Gud.  

● HÅP som et sted der barn og unge kan bli sett, hørt og godtatt, føle seg trygge og kan stille 
spørsmål om tro, tvil og meningen med livet. 

● å dele det gode budskapet og evangeliet om Jesus Kristus med befolkningen i Hallingdal og berøre 
dem med Jesu kjærlighet 

● å ønske så mange som mulig velkommen til samfunnet i f lergenerasjonsfamilien HÅP  

● at vi skal elske, hjelpe og ta vare på hverandre, slik at vi alle kan leve et godt liv i harmoni, f red, 
glede og enhet, uten konf likter og splid  

● å motivere og veilede mennesker til åndelig modenhet og ansvarlighet ved hjelp av undervisning 
og fellesskap. 

● å trene og innsette medarbeidere/ledere i et mangfold av betydningsfulle tjenester i menigheten, og 
å utruste hver eneste troende til å nå sitt potensial ved å hjelpe dem å oppdage og å tjenestegjøre 
med de gavene og evnene som Gud har gitt dem.  

● å sende ut og støtte misjonærer og menighetsarbeidere på kort/langtidsoppdrag over hele verden, 
og å motivere hvert medlem til misjonsbevissthet.  

● å etablere et voksende nettverk av fungerende cellegrupper som inkluderer, ansvarliggjør og 
betjener mennesker i Hallingdal. 

● til en hver tid å disponere egnede, funksjonelle og innbydende lokaler med sentral og gunstig 
beliggenhet, som et nyttig redskap til å dekke de behov og ivareta de funksjoner som menigheten 
har i forhold til sin visjon. 

● HÅP som en sterk, rik og velsignet menighet som elsker Gud, sannheten og Hans ord 

 
 
Disse punktene angir viktige holdninger og verdier for HÅP, og menighetens verdibaserte visjon 

bygger på dette. 
 
Ål, 10.01.07. 


