
 

Strategi NLM Nordvest 2016-2020 
NLM sitt formål er å utbre Guds rike. Derfor vil vi at all vår virksomhet skal være preget og drevet av 

ønske om å nå nye mennesker med Frelsen i Jesus Kristus. NLM vil forkynne evangeliet og fremme 

ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt.  

 

1. Åpne og nære felleskap 

 Vi vil starte 25 nye livsnære smågrupper for ulike aldere der vi møter Gud og hverandre.  

Vi vil styrke og utvikle de eksisterende smågruppene i alle områder av regionen.  

Vi vil at smågruppene skal være et av våre fremste redskap for å nå nye med Jesus. 

Vi vil at våre smågrupper skal fremme ansvar for misjon til de minst nådde.  

 

 Vi vil støtte etablering av nye misjonsfelleskap for hele familien, og følge opp de etablerte 

forsamlingene.  

Vi ønsker å styrke kristent liv i familien og knytte relasjoner på tvers av generasjonene. 

 

2. Jesus til barn og unge 

 Vi vil utvikle og utruste ledere til lag og leir.  

Vi ønsker å tilby regelmessig lederutvikling til barn og ungdom i hele regionen.  

 Vi vil sette fokus på det lokale lagsarbeidet ved å legge til rette for helhetlig trosopplæring.  

Vi vil styrke misjonsfokuset i lagssamlingene ved at det blir økt kontakt mellom de lokale 

lagene og utsendingene. 

 

3. Tjenende liv 

 Vi vil skape arenaer i nærmiljøet der vi når nye mennesker med evangeliet. 

 Vi vil leve ut Jesu kjærlighet i hverdagen ved å styrke lokalt diakonalt arbeid i alle områder. 

  
4. Frimodig tillit til Guds Ord 

 Vi vil øke kompetanse i formidling, kulturforståelse og bibelutleggelse.  

 Vi vil innføre regelmessig oppfølging av ansatte og frivillige som forkynner Guds Ord.  

 Vi vil rekruttere og trene nye forkynnere og skape nye arena for forkynnelse. 
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