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1. INNLEDNING
1.1 Definisjon
Dette strategidokumentet skal trekke opp linjene for arbeidet til Internasjonalt Kristent
Fellesskap (IKF). Slik kan vi arbeide mot et felles mål ut fra dette dokumentet.
1.2 Strategiens plass
Strategien for IKF er forpliktende retningslinjer for arbeidet blant innvandrere i region
sørvest. Strategien er underordnet Grunnregler til Norsk Luthersk Misjonssamband og
IKF’s lover. Den forutsettes å være i overensstemmelse med sentrale strategidokument
for hjemme- og utearbeidet til NLM.
2 MÅLGRUPPE
Innvandrere fra alle nasjoner og religioner.
3 MÅLSETTING
3.1 Hovedmål
Å utbre Guds rike blant innvandrere i Norge, og hjelpe kristne innvandrere til å bli bevart i
troen, komme inn i de helliges samfunn og gi dem Jesu kall til å bære evangeliet videre
ut.
3.1.1 Delmål
 Informere om, og skape forståelse for, innvandrernes situasjon, for på den måten å
tilskynde til kristen omsorg for hele mennesket.


Stimulere til holdningsskapende arbeid og engasjement, slik at innvandrerspørsmål
kommer på dagsorden i NLMs institusjoner og NLMs øvrige arbeid.



IKF ønsker primært å virke gjennom allerede eksisterende forsamlinger i NLM,
men er åpen for å etablere egne forsamlinger der hvor det er tjenlig og aktuelt.



IKF har en særskilt oppgave i å holde kontakten med asylmottakene i regionen for
å tilby åndelig fellesskap til kristne asylsøkere.
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4 ARBEIDSOMRÅDER
4.1 Samarbeid med NLM’s lokale forsamlinger
IKF skal stimulere til økt integrering av innvandrere i NLMs eksisterende forsamlinger og
foreninger, der det ligger til rette for det. IKF skal ha kontakt med de forskjellige etniske
gruppene som vokser frem innen NLM, og bidra med forkynnelse, råd og veiledning. IKF
skal oppmuntre enkeltpersoner, familier, grupper og forsamlinger til kontakt med
innvandrere, gjennom evangelisering, hjemmebesøk og medmenneskelig omsorg.
Samarbeidet mellom forsamling og IKF ivaretas gjennom jevnlige møter i IKF-styret. IKF
er åpen for å møte i forsamlingens styre uten stemmerett.
4.1.1 Barne- og ungdomsarbeid
Barne- og ungdomsarbeid bør være den enkelte forsamlings ansvarsområde. Samtidig
har IKF et sentralt ansvar for å hjelpe den enkelte forsamling til å virkeliggjøre sitt
opplæringsansvar for de barn av innvandrerforeldre som blir døpt.
4.1.2 Voksenarbeid
IKF ønsker å samarbeide med forsamlinger om å organisere internasjonale kvinne- og
mannsgrupper.
4.1.3 Forsamlingsdiakoni
Med forsamlingsdiakoni mener vi omsorg og fellesskaps-byggende arbeid innad i
forsamlingen og hjelp til sosialt underpriviligerte grupper i samfunnet, som det lokale
omsorgsapparat ikke når ut til. Gjennom forkynnelse, undervisning og holdninger søker
IKF å formidle nestekjærlighet og inspirere til diakonalt engasjement. I den diakonale
tjeneste disponerer forsamlingen en spesiell åndelig utrustning som den må oppmuntres
til å bruke, dette gjelder f.eks sjelesorg og forbønn. IKF vil ellers assistere forsamlingene i
utviklingen av en diakonitjeneste tilpasset lokale behov og forsamlingens kapasitet. IKF vil
også oppfordre til hjemmebesøk hos innvandrere, og at ”norske” hjem åpner seg for
innvandrere.
4.1.4 Internasjonale bibelgrupper
IKF ønsker å bistå forsamlingene i opprettelsen av internasjonale bibelgrupper, hvor man
kan samles om Guds ord med et annet språk enn norsk for åndelig føde, lovsang og
vitnesbyrd.
4.1.5 Internasjonale foreninger/forsamlinger
Dersom det er tjenlig, ønsker IKF å oppmuntre til opprettelse av egne internasjonale
forsamlinger, da vi ser at det kan gi grunnlag for videre vekst. Dette gjelder grupper som
har en viss størrelse.
4.2 Etniske felleskap
IKF ønsker å legge til rette for etniske samlingspunkter i region sørvest, hvor man kan
komme sammen og tale sitt eget språk.
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4.3 Evangelisering
IKFs viktigste oppgave er å formidle evangeliet, drive kontaktskapende virksomhet og
sjelesorg blant innvandrere i region sørvest.
4.3.1 Viktige momenter i evangeliseringen
 Det er viktig i den første fasen av evangeliseringen å få med seg Bibelens
fortellerstoff. Fortellingene er viktige også i undervisningen av lærestoffet.
 Undervisning om, og ikke minst praktisering av bønn er en viktig del av
evangeliseringen.
 Det er viktig å understreke at den kristne tro er for hele familien.
 I det evangeliserende arbeidet vil en på et tidlig stadium søke å knytte til seg en
lokal forsamling som samarbeidspartner.
4.3.2 Innvandrerarbeidere og IKF-leder
IKF ønsker å bruke personer med kompetanse i interkulturell forståelse i det
evangeliserende arbeidet rettet mot innvandrere. Innvandrerarbeidere og IKF-leder
forpliktes til å lage en arbeidsbeskrivelse for sitt arbeid som skal godkjennes av IKFstyret. Denne arbeidsbeskrivelsen vil da måtte ligge innenfor rammene som
strategidokumentet fastsetter.
4.4 Dåpsopplæring
Ut fra luthersk teologi er dåpen den avgjørende hendelsen som markerer inngangen til
det kristne liv og til det kristne fellesskapet.
Når bibelhistorien er gjennomgått, vil det være naturlig å begynne med dåpsopplæring.
På samme måte som evangelisering er dåpsopplæring en oppgave hvor den lokale
forsamlingen og IKF bør samarbeide.
Dåpsundervisningen bør gå over minst ett år. I mange tilfeller vil denne perioden bli
lengre, fordi kandidatene trenger mer tid til å modnes og å ta avgjørelsen. Undervisningen
fortsetter etter dåpen. Dåpsopplæringen skal hjelpe kandidatene til å leve som kristne
både i hverdagsliv og gudstjenestefellesskap.
Den som døper avgjør i samråd med dåpslæreren når kandidaten er moden for dåp.
4.5 Disippeltrening
Disippeltrening er en prioritert oppgave for IKF. Disippeltreningen må gi rom for både
kvinner og menn. IKF-arbeidere og andre lærere skal ha som prinsipp å være
medvandrere med de som er i disippeltrening.
4.6 Leirer og weekender
IKF-styret vil i samarbeid med region sørvest stå ansvarlige for å arrangere leirer,
weekender og andre arrangement, som er tilpasset målgruppen.
4.7 Internasjonalt kor
IKF vil oppmuntre til, og legge til rette for dannelsen av et regionalt internasjonalt kor, som
vil kunne samle mennesker på tvers av folkeslag til. IKF vil benytte seg av dette koret til å
informere forsamlinger om arbeidet blant innvandrere i Norge, gjennom sang og
vitnesbyrd.

3

4.8 Informasjon om IKF i media
IKF ønsker å formidle informasjon om arbeidet blant innvandrere gjennom Utsyn, egen
hjemmeside, Nytt Liv Media og gjennom artikler og reportasjer. IKF ønsker primært å
formidle kall til forbønn for arbeidet. Vi ønsker også å løfte frem hvilken ressurs kristne
innvandrere er for forsamlingene. IKF ønsker også å sette de vanskelige forhold for
kristne innvandrere i Norge på dagsorden. Det forutsettes at en gjennom media har en
følsomhet for eksponering av forfulgte kristne.
4.9 Administrasjon
IKF-lederens kontor og administrasjon etableres der det er mest hensiktsmessig. Dens
hovedfunksjon skal være å lede IKF’s arbeid i region sørvest, føre regnskap, holde
kontakten med myndighetene, ha personalansvar og ha nær kontakt med NLM.
Administrasjonen skal sikre gode kontrollrutiner for virksomheten.
4.10 Samarbeid med andre organisasjoner
IKF ønsker å samarbeide med partnere som i utgangspunktet har en visjon og et hjerte
for evangelisering og målrettet diakonalt arbeid mot målgruppen. Det er viktig for
målgruppen at vi som kristne står sammen på tvers av konfesjoner og organisasjoner, da
disse skillene ikke har referanser til deres egen bakgrunn. Et bredt samarbeid skaper
trygghet.
4.10.1 Kristent Interkulturelt arbeid (KIA)
IKF deltar på kurs og seminarer som arrangeres i regi av KIA. Vi vil også være delaktige
på enkeltarrangementer.
4.10.2 ISINOR
IKF vil samarbeide med ISINOR, som er et nordisk samarbeid mellom kristne
organisasjoner som arbeider blant innvandrere. ISINOR er et viktig forum for utveksling
av informasjon, erfaringer og ideer ang. innvandrerarbeidet.
4.10.3 Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn (DELK)
og Kristen Muslimmisjon (KMM)
IKF ønsker å samarbeide med DELK og KMM i arbeidet blant innvandrere fra Midtøsten.
4.10.4 Andre samarbeidspartnere
IKF ønsker å samarbeide med andre misjonsorganisasjoner og kirker som deler samme
visjon og målsetting som IKF.
5 AVSLUTNING
Denne strategiplanen presenterer prinsippene IKF ønsker å arbeide etter. Innenfor disse
rammene oppfordres det til kreativitet og frihet.
For å lykkes er det viktig at arbeidet blir drevet i bønn og ved Guds Ords og Den Hellige
Ånds veiledning. Vi erkjenner at uten Jesus kan vi ingenting gjøre. Derfor ønsker vi å
være tro både i bønn og arbeid, i tillit til at det er Gud som gir vekst.

Godkjent av: Kretsstyret 16.nov.2009
IKF – styret 02.des.2009
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