
Matlaging som sosial møteplass



● Leksehjelp

● Fotball og bowling

● Individuelle 

veiledningssamtaler

● Familiemiddager

● Kjøkkenhage

● Mentorprogram IT

● Internasjonal kafé







Om Menigheten 3:16 i Fredrikstad

Vi er småbarnsfamilier, ungdommer, kjærestepar og single, vi 
er gamle og unge, karismatiske og sindige, musikalske og 
umusikalske. Vi er vanlige mennesker med ulik bakgrunn som 
sammen utgjør menigheten 3:16.

3:16 er ikke medlem av et større trossamfunn, men du finner 
både pinsevenner og lutheranere blant oss. Vi har rom for 
ulikhet, men vi kommer sammen for å hjelpe hverandre å 
finne tro og leve gode liv. Vår visjon er «en forandret 
menighet, en forandret by – gjennom barn og unge». Vi 
ønsker å bety noe for flere enn oss selv, og vi investerer i 
barn og unge spesielt.

I tillegg har vi satt ord på to kjerneverdier: Guds ord, og 
relasjoner. Guds ord er grunnlaget for alt vi holder på med. 
Det er en manual for liv og tro. Relasjoner utgjør selve 
menigheten. Vi vil være en åpen menighet, hvor du kan 
komme som du er og hvor det er trygt å være ærlig.



Internasjonal kafé

● Annenhver onsdag
● 4–5 ledere
● Samarbeid med Sunn Start
● 2 timers åpningstid
● Alt er gratis!



Enkelt program

● Sunn Start og noen av deltakerne handlet mat sammen i lokale butikker på 
ettermiddagen.

● Lager i mat på Røde Mølle i forkant
● Kaféen åpner kl 19
● Undervisning fra Sunn Start
● Vi spiser, prater og blir kjent
● Quiz ca kl 20
● Kafeen stenger kl 21 –alltid flere som ble med på oppryddingen :)







Kjøkkenhage utenfor Veum asylmottak

● Ukentlig oppfølging. Vanskelig å overføre eierskapet til beboere

● Ingen våget å høste fra hagen :)

● Etter hvert ble det også en sosial møteplass som det var lettere å 

engasjere seg i



Mange gode vennskap og relasjoner er etablert i løpet av årene 

vi samarbeidet med mottaket på Veum, utenfor Fredrikstad. 

Flere av dem er venner vi møter på gata, i jobbsituasjoner eller 

som venner.

Vi savner mottaket vårt :) 



Takk!
Spørsmål?


