
OPPSTART OKTOBER 2021

VISJON
Sammen for 
å inspireres, 
motiveres og 

utrustes til å dele 
Jesu kjærlighet 

med muslimer og 
invitere dem til 

å følge etter ham

FRA misjonssambandets 
gjeldende strategiplan 

i norge
Være sendt: ansvaret for mennesker rundt oss

Det fl erkulturelle Norge kaller også på vårt en-
gasjement og vår inkludering. Vi vil oppmuntre 
hverandre til å knytte gode nettverk og å se hele 
mennesket, både de menneskelige og de åndelige 
 behovene. Drivkraften er Kristi kjærlighet, han som 
har  uendelig omsorg for 
den enkeltes 
evighet.

Nettside: 
nlm.no/arbeid-i-norge/dette-gjor-vi/
fl erkulturelt-norge/forside

jesus til nye mennesker

HVORDAN BLI MED
Påmelding til læringsnettverket gjøres ved å sende 
en e-post til Janet Seierstad eller Tormod Helland 
på fl erkultureltnorge@nlm.no 
I e-posten må det oppgis hvilken menighet som 
melder seg på med navnene på deltakerne.

omsorg for 

C NNECT
Læringsnettverk for 
flerkulturelt arbeid



OM connect
Connect er for menigheter som enten har eller som 
ønsker å starte et innvandrerarbeid. Hovedfokus vil 
være på muslimer i Norge.
Hvordan kan menigheten din utvikle gode relasjoner 
og dele evangeliet med muslimer? Hvordan kan vi 
vise omsorg for nye troende og disippelgjøre dem? 
Hvordan kan vi sørge for å ha gode fellesskap, hvor 
nye troende finner sin plass?
Dette er noen av spørsmålene det vil jobbes med 
i læringsnettverket. I tillegg til å dele erfaringer med 
hverandre, vil det gis undervisning og opplæring 
på dette feltet. Deltakerne fra hver menighet vil 
sammen sette seg mål for arbeidet i egen menighet.
Målet er at hver enkelt menighet som deltar skal 
kunne bli bedre utrustet til å utvikle et godt arbeid 
rettet mot muslimer ved å lære av hverandre, bli 
inspirert og dyktiggjort.
Læringsnettverket vil være et to-årig løp, med én 
fellessamling i hvert semester. Tre av samlingene 
vil være i Oslo (med mulighet for overnatting på 
stedet), mens samlingen våren 2022 skal være på 
et leirsted i Sandefjord. 
Deltakerne fra hver enkelt menighet må utføre noen 
oppgaver mellom hver fellessamling.

SAMARBEID MELLOM  
misjonssambandet  

OG FRIKIRKEN
I 2019–2021 gjennomførte Frikirken den første 
runden med læringsnettverk for innvandrerarbeid. 
Denne gangen skal Frikirken samarbeide med NLM 
om læringsnettverket, og vi håper at dette skal bli til 
gjensidig inspirasjon og nytte for begge parter.

INNHOLD OG DATOER
Første semester: Høsten 2021
Fokus: Relasjonsbygging med muslimer
Fellessamling fredag kveld og lørdag 15.–16.  
 oktober

Andre semester: Våren 2022
Fokus: Hvordan dele evangeliet med muslimer?
Fellessamling fredag kveld til søndag ettermiddag 
helga 18.–20.mars (leirsted i Sandefjord).

Tredje semester: Høsten 2022
Fokus: Disippelgjøring
Fellessamling fredag kveld og lørdag ettermiddag 
21.–22.oktober, mulighet for menighetsbesøk i  Oslo 
søndag 23.oktober

Fjerde semester: Våren 2023
Fokus: Ledertrening og utvikling av fellesskap
Fellessamling fredag kveld - lørdag ettermiddag 
helgen 10.–11.mars   

Mellom hver fellessamling vil det gis oppfølgings-
samtaler med hver enkelt menighet som deltar.

FORUTSETNINGER
• Deltakerne må prioritere deltakelse på alle 

fellessamlingene
• Deltakerne må prioritere å jobbe med aktuelle 

oppgaver mellom hver fellessamling
• Menigheten må stille med 3–7 personer 

for å kunne delta, og én av dem må være 
kontaktperson og hovedansvarlig for hele 
gruppen.

• Deltakelsen må være forankret i menighetens 
 ledelse. Det er ikke noe krav, men det er en 
fordel om noen fra menighetens ledelse kan 
delta.

FORVENTNINGER
• God undervisning og en god ramme for 

 samlingene
• Oppfølging mellom hver fellessamling
• Bli utfordret til å sette seg mål og å bli evaluert 

i ettertid
• Inspirasjon og godt fellesskap

PRISER
NLM dekker konferansekostnader for lærings-
nettverket for NLM fellesskapene som blir med. 
Dette inkluderer mat og undervisning på alle felles-
samlingene, samt en del undervisningsmateriell. 
Dette inkluderer ikke kostnader til reise eller over-
natting.


