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INNLEDNING
På generalforsamlingen 1994, den fant sted i samme lokaler 
som vi er samlet i 2012, la hovedstyret frem et dokument med 
tittelen «Hovedlinjer for NLMs arbeid i Norge». Senere har det 
vært utarbeidet flere strategi- og visjonsdokumenter for arbei-
det, både for Norge spesielt og for hele vår organisasjons arbeid. 
Felles for disse har gjerne vært at de har sett på arbeidet vårt i et 
helhetlig perspektiv.

I denne sammenheng er det ikke lagt opp til en bred behandling 
av fremtidsstrategien for alt vårt arbeid i Norge. Vi drøfter hel-
ler ikke i særlig grad NLMs plass i det kirkelige landskapet. 
Det skyldes blant annet at generalforsamlingen i Bergen i 2009 
behandlet spørsmålet om å opprette et eget trossamfunn, og at 
hovedstyret ved flere anledninger de siste årene har kommentert 
utviklingen i Den norske kirke. Frem mot generalforsamlingen i 
2015 vil hovedstyret komme tilbake til spørsmålet om å etablere 
et trossamfunn i regi av NLM.

Hovedstyret ønsker med denne strategien å sette fokus på det 
området av vårt arbeid i Norge hvor vi mener at utfordringene 
og behovene melder seg sterkest. Rådsmøtet 2011 ble utfordret 
til å gi hovedstyret en tilbakemelding på hva som ville være de 
viktigste fokusområdene i tiden fremover. Rådsmøtets klare an-
befaling var forsamlingsbyggende arbeid og forkynnelse. Hoved-
styret ønsker å understreke disse strategiske områdene, og vil 
med dette dokumentet peke ut en samlende retning for arbeidet 
i Norge.

Skoler, barnehager, leirsteder, media, nærmiljøsentra og gjen-
bruksbutikker har en naturlig og viktig plass i dette bildet. NLM 
Norges overordnede strategi skal prege alt vårt arbeid, og skal 
også ligge i bunnen for virksomhetsområdenes arbeid med egne 
strategier og handlingsplaner.  Dette innebærer ikke en nedgra-
dering av disse arbeidsgrenene, men en styrket helhetstanke for 
NLMs arbeid. Dette er noe hovedstyret vil arbeide med. I denne 
strategien ønsker vi å se målrettet på situasjonen for NLMs ar-
beid i Norge og inspirere til fornyet innsats for misjonen.

Vårt fundament
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er en evangelisk, lu-
thersk misjonsorganisasjon med et mangfold av avdelinger, 
selskaper og virksomheter. NLM ble til ved det kallet Gud har gitt 
oss for å utbre evangeliet om Jesus Kristus. Formålet for NLM er 
å utbre Guds rike, nasjonalt og internasjonalt. Derfor forkynner 
vi Kristus! «Det finnes ikke frelse i noen annen, for under him-
melen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli 
frelst ved».  Apgj 4,12

I en verden som stadig er i raskere forandring, er det noe som 
alltid forblir det samme: Mennesket er fortapt i sitt opprør mot 
Gud og vi står under Guds rettferdige dom i vår synd. Gud elsket 
verden så høyt at han ga sin sønn til soning for våre synder. Der-
for er det håp i Kristus! Guds misjon fortsetter til jordens ender, 
og inntil verdens ende. Inntil den dagen vil vi utbre nyheten om 
Jesus og arbeide i glad pågåenhet, med stadig nye og spennende 
muligheter i vår egen tid og i vår generasjon.

Gud har kalt oss til sine medarbeidere: Bønn og arbeid må gå 
hånd i hånd. Nådegaveutrustning og slitesterk kallstroskap må 
følge hverandre i smått og stort, i tilrettelegging og på kne for 
Herren. Vi skal plante og vi skal vanne. «For vi er Guds medar-
beidere, dere er Guds åkerland, Guds bygning.» (1 Kor 3,9) Der-
for er NLM en organisasjon som vil arbeide målrettet og gjen-
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nomtenkt i det kall og den kraft vi har fått fra Gud.

Alle deler av vårt arbeid i Norge må kritisk prøves på om det tjener til 
at mennesker blir frelst. NLM har en klar målsetting for sin virksom-
het, og ønsker først og fremst å bruke ressurser på arbeid som fører 
mennesker til tro på Jesus.
(fra «NLM 2010 – en ny struktur for fremtiden»)

Bakgrunn for strategien
NLM har siden generalforsamlingen i 2009 omstrukturert arbei-
det fra 16 kretser til sju regioner. Fokusområdene i omstilling-
sarbeidet har vært:
– frigjøre ressurser til utadrettet lokalt arbeid
– effektivisere administrasjon og forvaltning
– satse på barn og unge
– satse på områdearbeid og forsamlingsarbeid

Strukturendringene har blitt gjennomført etter planen, og re-
gionene er etablert med egne lover, styrer og tilsatte. «NLM 
2010-en ny struktur for fremtiden» har også blitt fulgt av et 
omstillingskurs over 16 kursdager, der ledergruppene i re-
gionene og områdearbeidere har deltatt. Hver enkelt region 
har arbeidet med strategiplaner og handlingsplaner underveis 
i omstillingsperioden. I hovedsak driver NLM sitt arbeid i Norge 
gjennom de sju regionene. For hovedstyret vil det være viktig å 
støtte, styrke og stimulere regionene til fornyet engasjement for 
misjonsarbeidet. Det er svært viktig at de nye regionene lykkes 
i å bli livskraftige arbeidsfellesskap av frivillige og ansatte som 
sammen bygger det lokale arbeidet.

Når vi nå gir en samlet fremstilling av NLM Norges strategi, så 
er det på basis av arbeidet som regionene har gjort. Strategien 
for NLM 2012 – 2020, bygger på regionenes egne prioriterte sat-
singsområder. Alle de sju regionene arbeider med sine egne re-
gionale strategier for sitt virkeområde. Her skal også strategiene 
munne ut i handlingsplaner som skal iverksettes.

Målsettingene som er nedskrevet i dette dokumentet skal være 
tydelige retningspiler som hjelper oss til å konkretisere hva det 
vil si å satse strategisk på de enkelte hovedområdene som er 
nevnt. Dette skal hjelpe oss lokalt til å se retningen, inspirere oss 
til å se sammenhengene, og oppmuntre oss til å fortsette å tjene 
i NLM de neste årene. Det er den enkelte region som spisser 
dette ytterligere og setter det ut i livet gjennom ulike prosjekt og 
regionale satsinger. Her står blant annet styrking og nyetablering 
av NLMs forsamlingsarbeid sentralt. Skal vi lykkes med en felles 
målsetting om 100 livskraftige misjonsforsamlinger i 2020, må 
den enkelte region sette seg mål for en slik satsing.

Virkelighetsbildet
NLM har et mangfold av arbeid i Norge, med kreative og kalls-
bevisste medarbeidere i alle våre virkegrener. I barnehagene, 
skolearbeidet, mediearbeidet, nærmiljøsentra, leirsteder og 
ikke minst de blomstrende gjenbruksbutikkene. Våre mange 
foreninger, misjonslag og forsamlinger tjenes og støttes av både 
frivillige og ansatte. Blant annet gjelder det omreisende forkyn-
nere, områdearbeidere og forsamlingsledere. Og der den enkelte 
bor og lever finner vi de som bærer og utvikler det lokale arbei-
det i bønn, daglig omsorg og givertjeneste.

Midt i alt som er velfungerende og livskraftig ser vi likevel en 
tendens som har pågått over mange år. Det lokale uttrykket for 
NLMs arbeid, våre lokale lag, minker i antall for hvert år som går. 
For å illustrere dette har vi satt tallene fra 2007 – 2011 inn i en 
tabell. Dette er ikke en lang tidsperiode, men dersom vi skulle 
gå lenger tilbake ville vi bare se en forsterkning av den samme 
tendensen. Dersom denne utviklingen fortsetter (med en netto 
nedgang på cirka 100 lag i året) vil NLM totalt ha cirka1 300 reg-
istrerte lag i 2020, mot 2 578 i 2007.

GF-dokumentet «NLM 2010 – en ny struktur for fremtiden» sa 
det slik:

Det lokale, fellesskapsbyggende og forkynnende arbeidet er dagens 
taper i NLM. Ikke bare når det gjeldet ressursbruken, men også når 
det gjelder fokus og oppmerksomhet. Omdisponering til fordel for 
dette arbeidet må derfor ikke bare handle om økonomi eller sam-
menslåing av kretser, men også om et fornyet fokus. Vi trenger en 
kritisk vurdering på våre kjente arbeidsformer, og vi trenger vilje til 
endring.

Tallene viser en netto nedgang. Men det finnes også lyspunkter. 
Nye lag ser dagens lys. De fleste nystartede lag som har oppstått 
de siste årene har oppstått innenfor forsamlingene. Dette er for 
eksempel cellegrupper, bibelgrupper, barne- og ungdomslag i 
alle varianter, og familiegrupper. Antall fellesskap som kaller 
seg «NLM Misjonsforsamlinger» har i samme periode økt fra 25 
til 37.

I lys av dette virkelighetsbildet er det vi her så sterkt vil fokusere 
på det forsamlingsbyggende arbeidet som fremtidsrettet for 
NLM.

Hva vil NLM i Norge?
I denne fremstillingen ligger det en grunnleggende forståelse av 
at alle våre arbeidsområder har strategisk viktige roller i NLMs 
arbeid, både i kraft av seg selv og i samspillet med det øvrige 
arbeidet. Dette strategidokumentet har til hensikt å bevisstgjøre 
oss på en retning for alt arbeidet til NLM i Norge. Denne ret-
ningen bør prege alle våre institusjoner og fellesskap frem mot 
2020.

Nedgangen i det lokale arbeidet bør vekke oss. Vi ser det som 
avgjørende viktig for organisasjonens fremtid at det lokale 
fellesskapsbyggende arbeidet i NLM styrkes og får en ny giv i 
årene fremover. Når NLMs grunnregler § 3 slår fast at: «NLM 
består av misjonslag, foreninger og forsamlinger…», så sies det 
noe viktig om hvor sentralt det lokale arbeidet er i organisas-
jonen.

Her fremstiller vi dynamikken mellom de forskjellige virkeg-
renene grafisk som et tre med røtter, stamme og mange kraftige 
grener. Alle modeller har sine svakheter, og denne illustrerer 
ikke alle sider ved arbeidet. Det er spesielt tre forhold vi vil få 
frem ved dette bildet: 

1. «Treet» viser at alt arbeidet i NLM henger sammen og sam-
handler på en organisk måte. Vi har vokst, og vi skal fortsatt 
vokse! Nye arbeidsgrener kan komme til, og alt støttes av gode 
og felles røtter. Vi er en enhet med samme visjon! Vi strekker oss 
mot det samme målet – å utbre Guds rike.

2. De lokale misjonsfellesskapene er stammen i arbeidet. Våre 
foreninger, misjonslag og forsamlinger utgjør til sammen 
bærekraften og kjernen i NLM. Lokale misjonsfellesskap er 
derfor ikke én av mange virkegrener i NLM, men har en grunn-
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leggende bærende, sammenbindende og formidlende funksjon i 
vår totale virksomhet.

3. Alle de ulike arbeidsgrener har sin egenverdi og bidrar til å 
oppfylle NLMs formål uavhengig av samspillet med det lokale 
arbeidet. Samtidig ser vi et stort potensiale for økt samhandling 
der det lokale arbeidet og institusjonene gjensidig spiller på 
hverandre. Dersom stammen langsomt forvitrer, vil hele NLM bli 
påvirket.

MISJON – VÅRT FORPLIKTENDE 
ANSVAR
NLM er misjon. Misjonsbefalingen er et oppdrag som ikke er 
avsluttet før evangeliet har nådd alle folkeslag. Vi skal aktivt 
formidle misjonskallet og arbeide for å gjennomføre misjonsop-
pdraget. Kallet til misjon er et personlig kall til tjeneste. Vi vil 
formidle evangeliet til mennesker i vårt nærmiljø og ikke slippe 
ansvaret for dem som aldri har hørt.

NLM er en misjonsorganisasjon som har til formål å utbre Guds 
rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet nasjonalt og internas-
jonalt. Kallet til misjon er å kjenne på Guds hjerteslag, «han som 
vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne». 
1 Tim 2,4

Vi er medarbeidere i Guds rike, og Guds oppdrag er vårt oppdrag. 
Misjon blir levende misjon når misjonens Herre får være Herre i 
våre liv.

Sende: Ansvaret for «de minst nådde»
For å virkeliggjøre misjonsoppdraget skal NLM utdanne, sende 
og underholde misjonærer. I samarbeid med nasjonale kirker og 
lokale medarbeidere driver NLM et omfattende misjonsarbeid i 
tre verdensdeler. NLMs kjernefokus i misjonsarbeidet er de men-
nesker som er minst nådd med evangeliet i verden i dag.

NLMs arbeid i Norge skal ha som kjennemerke at vi er en or-
ganisasjon som sender! Dette skal prege alt vi gjør. Vi ønsker å 
sende mennesker ut fra våre fellesskap, og vi ønsker å stå bak 
dem i forbønn, givertjeneste og engasjement for misjonsarbeidet. 
Våre misjonsfellesskap i Norge skal være oppdaterte, levende 
engasjerte og bevisste sitt kall som sendemenighet.

Derfor vil vi:
– Arbeide for et fornyet fokus på forkynnelsen av Bibelens misjons-
budskap.
– Skape nærhet til utsendingene og ha høy kvalitet i misjonsinformas-
jonen.
– Utruste flere utsendinger fra vår egen organisasjon.
– Utfordre til at misjon skal prege alle våre samlinger i NLM på en 
variert og engasjerende måte.
– Prioritere våre ressurser personlig, lokalt og nasjonalt slik at «de 
minst nådde» blir vårt ansvar.

Være sendt: Ansvaret for mennesker rundt oss
Misjon har sitt utgangspunkt i Gud, som sendte sin sønn til ver-
den for å frelse oss. Sendelsen av Jesus er vårt radikale forbilde 
for hvordan den enkelte kristne skal se på sitt liv og sitt oppdrag i 
verden. «Som Far har sendt meg, sender jeg dere». Joh 20,21
Hva betyr det i praktisk handling å ha en bevissthet om å være 
sendt av Herren dit du bor og der du lever i det daglige? Ord må 
følges av handling, og et troverdig kristenliv er også et liv i dia-
koni og tjeneste for våre medmennesker.

Det flerkulturelle Norge kaller også på vårt engasjement og vår 
inkludering. Peter fikk en leksjon i dette da han skulle gå til Ko-
rnelius. «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, 
men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham 
og gjør det som er rett». Apg 10,34–35

Spesielt gjennom Internasjonalt Kristent Fellesskap (IKF) og 
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) kommer vi i kontakt med 
mange innvandrere i Norge. Samtidig er dette et område hvor vi 
både i forsamlinger, skoler og barnehager kan nå lenger.

Den enkelte kristne er sendt til sin bekjentskapskrets. Der kan 
vi dele de glade nyhetene om frelse fra synd og en gjenopprettet 
relasjon til vår skaper. Noen venter på at du deler troen din 
med dem. Høsten er stor, og høsten finnes også nær deg i ditt 
nettverk. Dette utfordrer våre komfortsoner. 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.

Derfor vil vi:
– Forkynne til fornyet bevissthet om å være sendt til verden som kris-
ten.
– Utvide forståelsen av misjonsbegrepet i dagliglivet, og arbeide med 
å sette praktiske ord på en kristen livsførsel i vår tid.
– Vekke og utruste kristne til å være sendt til verden.
– Øke vårt engasjement i det flerkulturelle Norge ved å plassere flere 
misjonærer inn mot «nye landsmenn».

LOKALE MISJONSFELLESSKAP
I grunnreglene heter det at «NLM består av misjonslag, fore-
ninger og forsamlinger … som vil virke for NLMs formål ...» 
Ordene misjonslag, foreninger og forsamlinger brukes her som 
betegnelser på ulike typer fellesskap både for voksne, barn og 
ungdom. Felles for disse er at de er åpne og nære fellesskap med 
hjerte for å vinne, bevare, utruste og sende mennesker. De skal 
alle kjennetegnes av det som også ble vitnesbyrdet til de første 
kristne: «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, 
til brødsbrytelsen og bønnene». Apg 2,42

Betegnelsen «misjonsfellesskap» er ment som en samlebeteg-
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nelse på mangfoldet av fellesskap i NLM. NLM eksisterer ikke 
uten disse lokale misjonsfellesskapene.

Nyplanting og veiledning av nye misjonsfellesskap i NLM
NLM trenger flere nye misjonsfellesskap for å nå ut i Norge. I 
tillegg trenger vi å øke vårt bæregrunnlag for misjon internas-
jonalt. Vi ønsker et mangfold i uttrykk, størrelse og målgrupper 
for å nå så mange som mulig med evangeliet. NLM vil støtte 
nyplantingsarbeidet med tilbud om god veiledning og forankring 
i NLMs identitet og visjon. Der vi kan nå nye målgrupper ønsker 
vi å støtte nye initiativ også parallelt med allerede eksisterende 
arbeid. Vi ønsker særlig å etablere misjonsforsamlinger som 
har tilbud til hele familien, og som består av flere generasjoner 
i samme fellesskap. Mange foreldre leter etter støtte til trosop-
plæring for barna i en forsamling. Kallet til å arbeide i byer i om-
råder med lite kristent arbeid har også blitt tydelig for oss.

Våre forsamlinger, som kaller seg «NLM misjonsforsamling», er 
ulike i størrelse, i kulturelt uttrykk og i organisering av arbeidet. 
Dette mangfoldet er en berikelse. Vi ser at misjonsforsamlingene 
er tjenlige redskaper i misjonsarbeidet, og at mye av veksten 
i arbeidet til NLM ligger her. Vi tror også at den teologiske ut-
viklingen i landet vårt fører til at mange misjonsvenner finner det 
vanskelig å engasjere seg i Den norske kirkes lokale menigheter, 
noe som gjør det enda mer påkrevet at vi etablerer et helhetlig 
tilbud som misjonsforsamlingene er.

Vi ønsker å sette oss dristige mål for denne perioden. I tillegg 
til at vi vil arbeide for å styrke foreningsarbeidet og oppfordre 
til oppstart av lag og foreninger, har vi 100 misjonsforsamlinger 
i 2020 som konkret målsetting. Med «misjonsforsamling» me-
ner vi da en NLM-forsamling med eget styre som kjennetegnes 
av regelmessig og åpen møtevirksomhet for alle aldergrupper, 
herunder trosopplæring (for eksempel søndagsskole/lag) for 
barn og ungdom. En forsamling i NLM forretter nattverd, og 
mange har også dåp. Vi ser det som mest tjenlig og ryddig for 
NLM å bygge egne forsamlinger, men har respekt for lokale 
forhold som ikke muliggjør dette. Vi vil lete etter gode modeller 
for lokalt forsamlingssamarbeid som legger trygge og tjenlige 
rammer for NLM og samarbeidende organisasjoner.

Vi vil også ha fokus på nye generasjoner. Derfor må vi våge å 
spørre oss selv hvordan NLM i fremtiden kan rekruttere unge 
voksne, og hvordan de store kullene med ungdommer som går på 
våre skoler og i våre studentforsamlinger kan finne sin plass hos 
oss når de etablerer seg. De fleste unge voksne mellom 20 og 35 
år som er engasjert i NLM, finner vi i våre misjonsforsamlinger. 
Dette bildet er ikke nødvendigvis entydig. Men svært mye peker 
i retning av at om vi skal komme unge voksne og unge familier 
i møte, så må vi tilrettelegge et lokalt arbeid som innebærer et 
kristent fellesskap for barn, ungdom og voksne i samme forsam-
ling.

For å oppnå ny vekst i NLM trenger vi mennesker med et kall 
til å vinne mennesker i sitt nærmiljø. Her utfordres vi både som 
organisasjon og som enkeltpersoner. Det er Gud som bygger sitt 
rike, og det er Gud som gir vekst. Og Gud kaller også mennesker 
inn i sitt arbeid til å plante og vanne.

Derfor vil vi:
– Etablere et strukturert tilbud med veiledning og støtte av nye mis-
jonsfellesskap i NLM.
– Arbeide målrettet mot 100 misjonsforsamlinger innen 2020.
– Sette fokus på kall til nyplanting blant unge i hele NLM gjennom 
forkynnelse og undervisning, i tett samarbeid med NLM Ung.
– Bygge tjenlige nettverk for erfaringsutveksling og inspirasjon.

Støtte og utvikle eksisterende misjonsfellesskap i NLM
NLM er velsignet med misjonsvenner som har vist kallstroskap 
og misjonsiver i sine lokale misjonsfelleskap i lang tid. Mange 
steder fungerer det lokale arbeidet godt, og de som er med kan 
glede seg over å være en del av det. Andre steder skaper ned-

gang i arbeidet sorg og uvisshet over hvordan det skal gå med 
misjonsarbeidet.

NLM vil støtte og gå sammen med lokale misjonsfellesskap som 
ønsker det, for å finne mulige veier videre. Utfordringene er 
forskjellige, og den lokale situasjonen er ofte bestemmende for 
hvordan arbeidet kan utvikles.

Av og til må en gjøre modige valg i områder med utdøende ar-
beid, og våge noe som i realiteten er en «replanting» av arbei-
det. Noen steder har arbeidet blitt fornyet ved at flere mindre 
fellesskap har gått sammen om faste møter i et område. Andre 
steder har nære hus-fellesskap og ulike cellegrupper og fore-
ninger fungert vinnende, bevarende og utrustende.

Misjonsforsamlinger har vist seg som strategiske redskap over 
lang tid, og vi skal også fortsette å utvikle disse som gode fler-
generasjons fellesskap. NLM vil også sørge for god kontakt med 
dem som er alene eller bare noen få i sitt nærmiljø, og som er 
engasjert for misjonen. Det finnes store muligheter for å knytte 
det mangfoldige arbeidet i NLM sammen gjennom bruk av media 
og tjenlige teknologiske løsninger.

Derfor vil vi:
– Arbeide med målrettet formidling av forkynnelse og undervisning 
gjennom varierte kanaler til alle fellesskap og enkeltpersoner som er 
tilknyttet NLM.
– Styrke informasjonsarbeidet i mange kanaler.
– Tilby veiledning og støtte til etablerte misjonsfellesskap for å finne 
gode veier fremover.
– Opprettholde nær kontakt med alle misjonsfellesskap tilknyttet 
NLM.

FORKYNNELSE OG 
BIBELUNDERVISNING
Vi forkynner evangeliet fordi Jesus har bedt oss om det og for at 
Guds rike skal utbres også i Norge. Dagens mennesker trenger 
Jesus, og vi må forkynne for at flere skal få høre. I en tid med 
impulser og påvirkning fra mange retninger, vil vi i forkynnelsen 
bevisstgjøre oss på en luthersk kristendomsforståelse. NLM vil 
vektlegge en forkynnelse som kaller mennesker til omvendelse 
og frelse, og som setter mennesker i frihet ved evangeliet. Vek-
kelse og fornyelse ved evangeliet er avgjørende for om NLM skal 
få være en levende misjonsorganisasjon som brenner for å nå 
dem som ikke har hørt evangeliet. Bibelens misjonsbudskap skal 
forkynnes, og skal være et kjennetegn som følger forkynnelsen i 
vår organisasjon.

Forkynnelsens tjeneste
NLM trenger mennesker som er villige til å gå inn i en tjeneste 
med å forkynne Guds ord. Våre fellesskap skal kjennetegnes av 
formidling av hele Bibelens budskap, og vi vil understreke vik-
tigheten av å stå i en tjeneste som utsending for Kristus. «Men 
alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og 
ga oss forsoningens tjeneste». 2 Kor 5,18

Framveksten av flere og flere nye søndagsfellesskap i NLM gjør 
at vi ikke greier å dekke opp forkynnelsesbehovet med bare 
ansatte. NLM har alltid vært avhengig av mange frivillige medar-
beidere. I en tid med økt profesjonalisering på mange nivåer, der 
det frivillige engasjementet i samfunnet blir mindre, ønsker vi å 
representere en tydelig motkultur. Vi er som organisasjon helt 
avhengige av frivillige medarbeidere.
Vi blir utfordret til å vokse i lette strukturer som er mindre 
avhengige av kostbar organisering. Vi trenger misjonsfellesskap 
med stor nådegavebevissthet og mye lokalt ansvar for forkyn-
nelsen. Særlig ønsker NLM å rekruttere forkynnere med evan-
gelistnådegave. Vi vil være i bønn om at Gud kaller og utruster 
nye forkynnere av både kvinner og menn, og legge til rette for at 
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disse får oppfølging og rom for utvikling.

Lønnede arbeidere vil i tillegg til i forkynnelsen også være sen-
trale i oppfølgings- og veiledningsroller overfor frivillige.

Bibelundervisning
Bibelkunnskapen er nedadgående i folket vårt. I våre misjons-
fellesskap ser vi også at behovet for regelmessig bibelundervisn-
ing er stort. Det er ikke bare barna som trenger søndagsskole 
med fordypning i Bibelen og vårt trosinnhold. Mange spør etter 
opplegg med systematisk undervisning. Her er mulighetene 
store for å kunne tilby gjennomarbeidede opplegg til forsam-
linger og andre misjonsfellesskap.

Bibelundervisning er en viktig forutsetning for sunn og trygg tro. 
Dersom vi skal være trygge nok til å tale om troen, er det viktig 
å bruke tid med Bibelen. Trygg trosdeling og trosforsvar, og en 
fornyet tro på Bibelen er strategisk viktige satsingsområder for 
NLM.

Tilrettelagt systematisk trosopplæring for barn og unge
Behovet for trosopplæring er økende. NLM vil være en organ-
isasjon som forkynner og underviser Guds Ord rikelig til alle 
aldersgrupper. Vi har alltid holdt dette høyt, men må understreke 
det spesielt i en ny tid. Her har vi bruk for hele spekteret av frivil-
lige og ansatte medarbeidere i misjonen.

Det er strategisk å satse på systematisk trosopplæring. Dette 
skal være vår prioritet i alle grener av arbeidet. Dette er grunn-
leggende viktig i alle våre flergenerasjons misjonsforsamlinger. 
Det gjelder barna og de unge, men også voksne og eldre.
Vi vil også understreke hjemmet som den aller viktigste trosop-
plæringsarenaen. NLM ønsker på en særlig måte å støtte og 
veilede den kristne familien til å virkeliggjøre sitt kall til å formi-
dle troen til sine barn.

Derfor vil vi:
– Utvikle forkynnelsesforum, «verksted for forkynnelse og evan-
gelieformidling».
– Etablere en plan og struktur for rekruttering av medarbeidere med 
forkynnernådegaver til forkynnelse i NLM (frivillige og ansatte).
– Benytte våre høyskoler og bibelskoler til utdanning og utrustning av 
forkynnere og ledere i NLM.
– Satse på bibelundervisnings-prosjekter, for eksempel bruk av om-
reisende forkynnere til misjonsfellesskapene, aktiv bruk av institus-
jonene våre, samt satse på ny teknologi og nye plattformer.
– Fortsette å utvikle gode tilbud til systematisk bibelundervisning, for 
barn, unge og voksne i ulike sammenhenger i NLM.
– Arbeide med trosopplæringstilbudene i forsamlingene (kontinuitet 
0–18 år).
– Arbeide med å støtte hjemmet som arena for trosopplæring.

BEVISST LEDERUTVIKLING
NLM trenger dyktige mennesker til lederoppgaver i hele or-
ganisasjonen. Vi vil være en misjonsbevegelse som ber om at 
nådegaver kommer i funksjon, og som bevisst gir ansvar til unge 
mennesker. Rekruttering til fellesskapsbygging, forkynnelse, og 
alle andre tjenester i NLM nasjonalt og internasjonalt er et viktig 
satsingsområde. «Veien til tjeneste i NLM» er et eksempel på 
god og strategisk satsing. Det samme gjelder «Tent for å Tjene» 
(TEFT) som er et rekrutteringsopplegg for ungdom rettet spesielt 
mot tjeneste på misjonsfeltene. Lederutviklingen i NLM skal 
være av høy kvalitet, målrettet, koordinert og langsiktig. Den skal 
bygge på en teologisk bevissthet og bibelsk refleksjon som er 
grunnleggende for en åndelig lederutvikling.
Vi vil også understreke viktigheten av den lokale lederutviklingen 
som tar unge ungdommer på alvor og gir hjelpelederoppgaver og 
gradvis ansvar. NLM er avhengig av voksne som i det lokale ar-
beidet ser og oppmuntrer ungdommer tidlig i tenårene til å bruke 
sine gaver i misjonsarbeidet.

Derfor vil vi:
– Fortsette med og videreutvikle rekrutteringsprogram som «Veien til 
tjeneste i NLM».
– Utvikle lederprogram for ledere lokalt og nasjonalt.
– Etablere ulike inspirasjonsnettverk som utruster ledere.
– Holde god kontakt med de som tar bachelor- og masterstudie på 
FIH og øvrige høyskoler i NLM.

VISJONÆR SAMHANDLING
NLM er en mangfoldig organisasjon med mange avdelinger, in-
stitusjoner og selskaper. En viktig oppgave i tiden fremover blir 
å holde disse sammen i en felles visjon og målsetting, samtidig 
som de får rom til å utvikle seg i pakt med sitt spesielle oppdrag 
og formål.

På ledernivå er det viktig at det legges opp til felles møter/kon-
feranser på tvers av selskaper og institusjoner.
De ulike virkegrenene i NLM har alle oppstått ved at personer 
med kall og visjoner brukte sin utrustning og sine nådegaver til 
å skape noe. Ledet av Den hellige ånd skapte engasjerte mis-
jonsvenner sterke bevegelser innen skole, barnehage, leirsted, 
gjenbruksbutikker, medie-arbeid og nærmiljøsentre. Dette er 
også en ønsket utvikling i NLM i dag. Det er viktig og si at tiden 
for satsing og nyskaping ikke er forbi i vår organisasjon. Vi øn-
sker å være ledet av Gud til å våge å satse der veier åpnes for 
evangeliet.

Det er ingen tvil om at NLM når lenger, berører flere og har en 
større plass i samfunnet gjennom alle de gode institusjonene 
våre. Gjennom dette arbeidet rekrutterer også NLM en stor andel 
av våre medarbeidere og misjonsvenner som lar seg engasjere 
for vårt misjonsarbeid i fremtiden. Men vi vet også at mange av 
dem som hører til på våre institusjoner ikke finner sin plass i 
vårt lokale arbeid. Dette er en utfordring vi ønsker å ta på alvor, 
og vi vil arbeide for at foreninger, forsamlinger og regioner har 
tett dialog med våre ulike institusjoner. Uansett sørger vårt man-
gfoldige arbeid for at vi når enda lenger ut enn vi ville gjort om vi 
bare fokuserte på det lokale fore-nings- og forsamlingsarbeidet.

Institusjoner og ulike virkegrener har egne roller og egen verdi 
og plass i oppfyllelsen av NLMs formål, uavhengig av dynamik-
ken med det lokale arbeidet. Men dersom det lokale fellesskaps-
byggende arbeidet i NLM forvitrer, vil også de ulike virkegrenene 
lide. Kjernesatsingen i NLM i perioden frem mot 2020 er avhen-
gig av at det bygges enda sterkere bånd mellom det lokale ar-
beidet og den enkelte virkegren, til gjensidig nytte og glede. Vår 
visjon «Verden for Kristus» har ikke mindre kraft i dag, og skal 
inspirere alt arbeidet i NLM til visjonær samhandling.

Derfor vil vi:
– Spre gode samhandlingsideer i hele NLM.
– Styrke initiativ som fremmer visjonær samhandling, for eksempel i 
form av felles ledersamlinger.
– Fokusere på NLMs identitet og visjon i forbindelse med ulike ar-
rangementer og møtepunkter.

AVSLUTNING
På hver sin måte skal alle virkegrener være med på å virkelig-
gjøre den strategiske retningen som blir tegnet. Vi har alle unike 
og byggende bidrag!

Rådsmøtet 2011 var samlet under mottoet «Ingenting er umulig 
for Gud». Når vi her legger frem en ambisiøs strategi for arbeidet 
i årene fremover, vil vi samtidig tenke sant om vår egen utilstrek-
kelighet. Vår frimodighet i arbeidet bygger vi på det faktum at vi 
får tjene underets Gud, og at han vil åpne dører for evangeliet i 
sin time. Derfor vil vi leve i bønn og forventning om at vårt «ar-
beid i Herren ikke er forgjeves»!


