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     Bruk denne aktivt i ditt misjonsfellesskap – til samtale, forbønn og målrettet arbeid

Misjon
“La ditt rike komme!” (Matt 28, 18-20)

Vi vil gjøre mennesker til Jesu disipler i Midt-Norge og på NLMs misjonsfelt ved å:
• Formidle kallet til omvendelse og tjeneste lokalt og globalt
• Gi konkret informasjon om og be for NLMs arbeid 
• Ha nær kontakt med våre utsendinger
• Arbeide aktivt for å integrere innvandrere i arbeidet lokalt
• Løfte fram Bibelens syn på givertjeneste og forvaltning i forkynnelse og  

informasjon slik at vi nærmer oss et regionbidrag på 1/3 av gaveinntektene og 
minst 3% årlig gaveøkning

Vi vil ha levende og bærekraftige misjonsfellesskap i hele regionen ved å:
• Styrke bevisstheten om å leve som kristen i hverdagen
• Gi økt rom for bibel, bønn og nådegaver i våre misjonsfellesskap  
• Veilede nye og etablerte misjonsfellesskap
• Inspirere hverandre ved å løfte fram nyetableringer og dele  

positive erfaringer 

Lokale Misjonsfellesskap 
“Bind di kyrkje saman, Herre!” (Hebr 10, 23-25)

Vi vil ha bibeltro forkynnelse og undervisning tilrettelagt for alle ved å:
• Styrke systematisk bibelundervisning og forkynnelse av hele Guds råd 

for alle aldersgrupper 
• Styrke hjemmet og misjonsfellesskapene som arena for trosopplæring 
• Ha ansatte med et bredt utvalg av nådegaver som kan ha møter,  

møteserier, undervisning, samtale og veiledning
• Rekruttere, veilede og benytte flere frivillige forkynnere 
• Gi rom for at nye personer får ha vitnesbyrd, andakter og undervisning 
 

Forkynnelse og bibelundervisning 
“Gud la ditt ord i nåde lykkes!” (Ef 4, 11-13)

Vi vil rekruttere og utruste ledere til å drive og videreutvikle arbeidet i hele 
regionen ved å: 
• Se etter og utfordre personer til lederoppgaver i alle deler av vårt arbeid
• Styrke bevisstheten om at ledere skal være forbilde i ord og livsførsel,  

i kjærlighet, tro og renhet 
• Sikre at alle ledere får oppfølging og inspirasjon gjennom forbønn, 

veiledning og relevant kursing
• Styrke kontakten med NLMs høyskoler og bibelskoler slik at flere fra 

regionen benytter skolene

Bevisst lederutvikling
 “Gjør meg til et lys i tåken som kan lede andre hjem.” (2 Tim 2,2)

 
Vi vil at regionens ulike arbeidsgrener samarbeider for å virkeliggjøre NLMs 
mål ved å:
• Sikre at alle misjonsfellesskap og institusjoner opplever seg som en 

viktig del av NLM 
• Ha bærekraftige institusjoner som gir brukerne møte med levende kris-

tendom og kjennskap til NLM    
• Ha god kontakt mellom institusjonene, det lokale arbeidet og regionens 

ansatte
• La regionårsmøtet og informasjonsarbeidet gjenspeile hele spekteret av 

arbeidet i regionen 

Visjonær samhandling 
“Takk, Gud for alle jeg har møtt som ledet meg til deg” (Ef 4, 15-16)

Verden for Kristus


