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1.

Innledende kommentarer

Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler samt lover for NLM Region Sørvest, vedtatt på
regionårsmøtet 12. juni 2010. I disse lovene står det i avsnitt 3 om formål at regionen vil arbeide for å

vinne mennesker for Kristus, nære og styrke kristenlivet, formidle misjonskallet og overlevere
lekmannsarven til nye generasjoner.
Dette skal virkeliggjøres ved å fokusere på:

1. Forkynnelse av Guds Ord til vekkelse, omvendelse og frelse, og legge til rette for systematisk
bibelundervisning.
2. Vekke til ansvar for misjonen.
3. Utbygge og styrke forenings- og forsamlingsarbeidet, slik at de kan være åndelige hjem for de
troende og en sterk base for det øvrige arbeidet i Norge og på misjonsfeltene.
4. Ha fokus på å nå nye grupper og områder med evangeliet.
Med strategidokumentet ønsker vi å konkretisere dette formålet i barne- og ungdomsarbeidet i regionen
samt å fremme NLMs visjon: Verden for Kristus. Et strategidokument rettet mot kristen aktivitet kan
være en grei hjelper og retningssnor for hvordan vi ønsker å prioritere i arbeidet. Likevel ønsker vi
samtidig å gjøre oss bevisst, at vi er avhengige av Guds velsignelse i all vår virksomhet. Det er Han som
gir vekst i forsamlingen og i den enkeltes liv (1.Kor. 3,6). Det er derfor nødvendig at dette dokumentet
går i tråd med det Bibelen lærer oss om hvordan kristen aktivitet skal være.
Selve strategidokumentet inneholder to hoveddeler. Først vil vi sette ord på det som er vårt felles mål,
både i barne- og ungdomsarbeidet og for NLM som organisasjon. Dernest vil vi gå inn på selve
strategiplanen for barne- og ungdomsarbeidet i regionen.

2.

Mål for barnebarne- og ungdomsarbeidet
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2.1
Forkynnelse
Guds Ord er fullkomment og rent, og skal ikke avslipes eller tilpasses den menneskelige tankegangen
ved at elementer bortforklares, omtolkes eller forties. Det er nødvendig at både barn og unge blir
presentert for en sann forkynnelse, som bygger på Den hellige skrift og på Den evangelisk-lutherske
kirkes bekjennelse.
I en tid med lite bibelkunnskap også blant barn og unge, er det viktig å legge vekt på opplæring og
bibelundervisning. Vi ønsker i forkynnelsen både å gi opplæring til bibelkunnskap samt å formidle
Bibelens budskap slik at barn og unge får et personlig forhold til Guds Ord. I forkynnelsen må det
vektlegges både kallsforkynnelse, Kristusforkynnelse og misjonsforkynnelse. Samtidig bør en i
forkynnelsen være bevisst på å formidle budskapet på en god måte, så det får innpass hos den enkelte
målgruppe.
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Vi ønsker å drive et arbeid der alle barn og unge i regionen skal få mulighet for å høre evangeliet om
Jesus Kristus som verdens frelser og som den eneste veien til evig liv. For å få til dette ønsker vi både å
gi bibelundervisning og opplæring til barn og unge, samt å tilrettelegge for å nå videre ut med evangeliet
til våre medmennesker i regionen. Samtidig ønsker vi å formidle kallet til misjon både ute og hjemme.
For å kunne realisere dette mål ønsker vi å vektlegge to sider i arbeidet: forkynnelsen og det kristne
fellesskap.
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2.2
Fellesskap
I tillegg til forkynnelsen ønsker vi å tilrettelegge for det kristne fellesskapet. Helt fra den første kristne
menigheten (Ap.Gj. 2,42) har en lagt vekt på fellesskapet, hvor de kristne har sitt åndelige hjem. Vi
ønsker å vektlegge et fellesskap der en kan samles på tvers av generasjonene, samtidig som vi ønsker å
ivareta fellesskapet i de forskjellige aldersgrupper.
Det er viktig å tilrettelegge det kristne fellesskapet etter den bibelske modellen, der fellessamlingene er
grunnstammen i menigheten, og samlingene med de forskjellige aldersgruppene har sitt utspring fra
dette.

3.

Strategiplan for barnebarne- og ungdomsarbeidet

I det følgende vil vi gå inn på en mer konkret strategiplan for barne- og ungdomsarbeidet i regionen.
Samtidig vil vi presisere at vi på alle områder må være bevisst på å tilrettelegge arbeidet i tråd med
visjonen og målene i avsnittet ovenfor.
Selv om det er en viss overlapping vil vi i hovedsak dele inn planen i to hovedområder: det lokale
arbeidet og de regionale arrangement. Avslutningsvis vil vi gå inn på rekkefølgen vi ønsker å prioritere
arbeidet i.

3.1
Lokalt arbeid
§.3 i NLMs grunnregler forteller at NLM består av misjonslag, foreninger og forsamlinger. Herved
framgår det at det lokale arbeidet er kjernen i NLMs arbeid. Det er derfor også innen barne- og
ungdomsarbeidet viktig å vektlegge det lokale arbeidet. I punktene nedenfor framgår det hvor vi ønsker
å prioritere vår virksomhet.

Generelt:
Samarbeid på tvers av generasjoner gir helhet og styrke i arbeidet. Vi ønsker derfor å bevisstgjøre de
lokale forsamlinger og lag på at barne- og ungdomsarbeidet skal bidra som et supplement til
fellesmøtene. På den måten blir barne- og ungdomsarbeidet en del av fellesarbeidet på lokalplassene.
Det er et mål for oss å prioritere våre ressurser så administrasjonen i samarbeid med
områdearbeiderne kan hjelpe de som trenger hjelp. Samtidig ønsker vi å oppfordre de forskjellige lag og
foreninger til å hjelpe hverandre, slik at de som trenger hjelp får hjelp og oppmuntring til å fortsette
aktiviteten.

Bibelundervisning:

Side

2

Det er viktig å tilrettelegge for bibelundervisning og opplæring med et godt og rett bibelsk innhold. Vi
ønsker i samarbeid med de lokale forsamlinger og lag å bidra til at dette kan få stor prioritet. Det er
ønskelig å prioritere bibelundervisning både for møtevante og møtefremmede. Ett av satsingsområdene
for oss er å oppfordre og hjelpe de lokale lag og foreninger til i større grad å tilrettelegge for
systematisk bibelundervisning både for barn, tenåringer og ungdommer, noe som kan bidra til at de får
en grunnleggende kristendomsopplæring. Vi ønsker at barne- og ungdomsarbeidere, evt.
områdearbeidere, i ulike områder skal samarbeide med lokale lag og foreninger for å få til dette. Vi vil
også prioritere å gjøre materiell for alle alderstrinn lett tilgjengelig som hjelp til slike foretak.
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Barnearbeid:
En stor og viktig del av barnearbeidet er de lokale barnelagene. Vi ønsker så vidt mulig å bidra lagene
med besøk av arbeiderne i regionen. Vi vil også sammen med de lokale plassene utfordre nye ledere til å
ta del i lagsarbeidet. Samtidig ønsker vi å bidra til å styrke forholdet mellom lag og leir, da vi ser en
sammenheng mellom disse to. Vi ønsker å bevisstgjøre både lags- og leirarbeidere på denne
sammenhengen, så en er oppmerksom på å informere og oppfordre deltakere til å være med på begge
deler.
I den grad det er mulig ønsker vi å få til et tilbud om samlinger i de offentlige skolene f.eks. i storefri og i
SFO. Dette ønsker vi å lenke opp i forhold til de lokale lagssamlingene, så en i samlingene på skolene
kan tilby lagsarbeidet som en oppfølging.

Ungdomsarbeid:
Tenårene er en avgjørende tid hvor det gjøres store valg, og de fleste velger et bevisst ja eller nei til
Jesus i denne tiden. Det er derfor veldig viktig å satse på denne målgruppen for å nå de unge med
evangeliet. Vi ønsker å bidra med forkynnerhjelp så de unge kan samles regelmessig om god og rett
bibelsk forkynnelse, og at de kan oppleve et godt kristent fellesskap.
Vi ønsker å oppfordre de unge til å ta del i arbeidet, så de sammen med de eldre kan få veiledning i
oppgavene. For å få til et samarbeid på tvers av generasjonene, er det viktig at både de unge og de eldre
viser god respekt og interesse for hverandre og inkluderer hverandre i arbeidet. På den måten ønsker vi
at oppgaver og oppfølging skal gå i tråd med den bibelske modellen.
Vi ønsker også å styrke samarbeidet med NLMs skoler i regionen, så skolene kan bidra med ressurser
til det lokale arbeidet.

Nybrottsarbeid:
Vi treffer mange mennesker i vår hverdag som ikke har fått innsikt i evangeliets hemmelighet. Derfor
ønsker vi å nå ut med evangeliet til mennesker i vårt nærmiljø og i tillegg satse på de områdene der det
er lite og ingen kristen aktivitet. Vi ønsker å oppfordre områdearbeiderne til å samarbeide med frivillige
og gjerne få til team som kan være med på dette der det lar seg gjøre. På den måten ønsker vi å bidra til
å kunne spre evangeliet og gi grunnleggende bibelopplæring til de grupper og områder der Bibelens
budskap er ukjent.

Ytremisjon:
NLM er en misjonsorganisasjon med fokus på ytremisjon. Også i barne- og ungdomsarbeidet ønsker vi å
ivareta dette fokus. Dette vil vi først og fremst gjøre gjennom forkynnelsen, da det er ved Ordet om
korset at misjonsgløden tennes. Vi vil også fortsatt tilrettelegge for forskjellige typer misjonssamlinger,
der kallet forkynnes og en får formidle fra misjonsfeltene.

3.2
Regionale arrangement
Som nevnt i avsnitt 3.1 er det lokale arbeid kjernen i vår virksomhet. Likevel ønsker vi som et
supplement til dette å fokusere på noen områder, der vi på regionalt plan vil tilrettelegge for forskjellige
arrangement. Også i disse arrangement vil vi som hovedsak prioritere forkynnelsen, samtidig som vi vil
konkretisere denne i forhold til forskjellige emner.
Vi vil i det følgende ta opp de områdene der vi vil satse på regionale arrangement.
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Når vi døper våre barn til Kristus, forplikter vi oss til å opplære dem i den kristne forsakelse og tro. Det
primære ansvaret for dette legges hos foreldrene, og vi ønsker derfor å bevisstgjøre foreldrene om
familiens rolle med tanke på bibelundervisning og opplæring. Dette ønsker vi å gjøre ved å arrangere
temadager både på regionalt og områdebasert nivå. På disse samlingene vil vi sette familiens ansvar i
fokus og ta opp hva Bibelen lærer oss i forhold til dette.
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Familiearbeid:
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Dåpsopplæring:
Som nevnt har foreldrene det primære ansvaret for dåpsopplæringen, men den kristne forsamling har
sammen med faddere også et medansvar for å hjelpe foreldrene med dette. Vi ønsker derfor å hjelpe
både foreldre og forsamling med materiell til dette arbeidet. Vi opplever at det er mangel på materiell til
visse aldersgrupper og vil derfor bruke ressurser på utarbeiding av manglende materiell, som kan være
til hjelp i bibelundervisningen til barna.

Konfirmantundervisning:
Som en oppfølging på dåpsopplæringen ønsker vi å fortsette med den supplerende
konfirmantundervisningen. På disse samlingene vil vi fortsatt fokusere på bibelundervisning og
opplæring. I den grad det lar seg gjøre og der behovet er, vil vi i større grad tilrettelegge for
konfirmantundervisning i de forskjellige områdene, for på den måten å gjøre det enklere å delta på
samlingene. Samtidig vil vi supplere dette med fellessamlinger for hele regionen.

Leirarbeid:
Et viktig område innen barne- og ungdomsarbeidet er leirarbeidet. Her ønsker vi fortsatt å prioritere
ressurser for å kunne gi et godt tilbud av leirer med godt menneskelig og åndelig innhold. Vi vil jobbe
med å få på plass en leirkomité som sammen med leirkoordinator og leiransvarlige skal bidra til at
leirene blir gjennomført på en god og forsvarlig måte. Samtidig ønsker vi i det omfang det er naturlig å
bevisstgjøre hverandre om sammenhengen mellom lag og leir, så disse kan virke rekrutterende til
hverandre.
Vi vil også fortsatt arrangere leirer som er tilrettelagt for barn og unge med funksjonshemming. Det er
viktig å ivareta personer med spesielle behov, og tilrettelegge arrangement som imøtekommer
deltakernes behov på en god måte. Vi ønsker fortsatt å ha en strategigruppe som skal bidra i
planlegging og gjennomføring av disse arrangement.

Ungdomsarbeid:
Som et supplement til ungdomsarbeidet i de lokale forsamlinger og lag ønsker vi å videreføre
arrangement på regionalt nivå, så som Regionungdomskoret, Krasp, KPK, Emmausmøtene, Basic etc. Vi
vil på disse arrangement først og fremst legge vekt på en sentral forkynnelse, som sammen med de
forskjellige arrangements interesseområder kan styrke deltakerne både menneskelig og åndelig. Det er
viktig for oss å være med å prege ungdomsmiljøene gjennom forkynnelse og veiledning så de unge blir
grunnfestet i Guds Ord, og at ungdomsarbeidet har sitt utspring fra dette. Vi vil samtidig i disse
arrangement legge til rette for et godt og inkluderende kristent fellesskap.

LederLeder- og Inspirasjonssamlinger:

Side

4

Barne- og ungdomsarbeidet i regionen er et omfattende arbeid der mange ledere, både lønnede og
frivillige, er engasjerte. Vi ønsker derfor fortsatt å satse på Leder- og Inspirasjonssamlinger (LIS), der vi
tar opp forskjellige temaer innen dette området. Også på disse samlingene vil vi først og fremst
vektlegge forkynnelsen av Ordet som er selve inspirasjonskilden til all kristen virksomhet. Samtidig vil vi
behandle praktiske emner innen lederopplæring.
Det er et mål å arrangere LIS samlinger som er tilpasset de forskjellige ledergrupper, f.eks. LIS-leir,
LIS-barn, LIS-ung, LIS-lag, LIS-ansatte etc. Arrangementene kan legges enten som endagsarrangement
eller som helgearrangement, avhengig av hva som er mest tjenlig for det enkelte arrangement.
Vi ønsker i forkynnelsen bl.a. å behandle emner som: hvem vi er og hva vi står for, kallet til tjeneste,
forholdet mellom menneskelig og åndelig lederskap, utrustning i tjenesten etc. Samtidig vil vi i de
praktiske emnene ta opp ting som er relevante for den enkelte ledergruppe.
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3.3
Prioriteringsplan
I denne strategiplanen berører vi mange områder innen barne- og ungdomsarbeidet. For å kunne sette
alle områder i strategiplanen ut i handling, vil det kreve et relativt stort ressursbruk. Vi opplever det
derfor nødvendig å sette opp en prioriteringsplan, som sier noe om i hvilken rekkefølge vi vil prioritere
når vi omsetter planen til handling.
Vi ønsker å prioritere arbeidet i følgende rekkefølge:
• Det viktigste for oss er å tilrettelegge for Ordets forkynnelse. Det er ved forkynnelsen av Ordet at
mennesker blir frelst, blir bevart og får inspirasjon i tjenesten. Vi vil derfor først prioritere å
bruke ressurser til bibelundervisning og forkynnende virksomhet. Som en del av dette vil vi
tilrettelegge for systematisk bibelundervisning for barn og unge.
• Dernest vil vi prioritere å tilrettelegge for LIS samlinger, som skal inspirere og hjelpe de
forskjellige ledere, lønnede som frivillige, til å kunne være med å drive det lokale arbeidet på en
god måte. Vi opplever det derfor viktig å prioritere dette arbeidet høyt.
• Videre vil vi prioritere leirarbeid. Dette er et viktig arbeid, der vi når både kristne og ikke kristne
barn og unge med evangeliet.
• På lik linje med leirarbeid vil vi prioritere nybrottsarbeid. Det er vårt kall som kristne å spre
evangeliet videre ut til de som ennå ikke har fått se inn i evangeliets hemmelighet.
• Samtidig er vi nødt å bruke de administrative ressursene som er nødvendige for å kunne følge
denne prioriteringsplanen.
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Som en oppfølging av dette dokumentet utarbeides det en handlingsplan, som skal være en
retningsgiver for, hvordan vi vil omsette vår strategi til handling.
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