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Forkynnelse og bibelundervisning (grunnlaget) 
- Fordi vi tror på et evig liv etter døden, og at Jesus er eneste veien til Himmelen. Troen på Ham kommer ved forkynnelsen 
av Guds ord. Dette gjelder også barn og unge.  
Mål:  

- Sterk vektlegging av evangelisk- luthersk forkynnelse. 

- I alle lag og alle leirer: plan/oversikt over bibelundervisning/forkynnelse. 
Derfor vil vi gjøre dette: 
a) Skaffe og holde kontakten med forbedere til barne- og ungdomsarbeidet. 
b) Knytte lagene og leirgruppene til bibellærere der det er nødvendig for å lage gode planer og opplegg for forkynnelsen. 
c) Tilby supplerende konfirmasjonsundervisning hvert andre år. 
d) Holde kontakt med og oversikt over mennesker med særlig nådegave til å forkynne for barn og ungdom med tanke på 
engasjement av ulike art.  
e) Hjelpe lederne til å ha et godt personlig forhold til Jesus. Dermed kan deltakerne få det også.  

 
Jevnlige møtepunkt (lagene) 
- Fordi vi tror at kontinuerlig forkynnelse og relasjonsbygging over tid er viktig både for å vinne og å bevare barn og unge 
i troen på Jesus. 
Mål:  

- 37 registrerte barne- og ungdomslag i 2016 (29 i 2013).  
- Oppegående ungdomsarbeid i tilknytning til forsamlingene. 
- At deltakerne i lagene inviteres aktivt til arrangement i region nord og motsatt.   

Derfor vil vi gjøre dette: 
a) Holde oversikt og kontakt med eksisterende lag. 
b) Kontakte nye personer som kan drive lagsarbeid og inspirere til oppstart av nye lag, da spesielt for barn og unge 
mellom 0-18 år.  
c) Følge opp og legge vekt på relasjonsbygging for medlemmer og deltakere i våre lag og arrangement. På den måten 
ønsker vi at en kan få med medlemmene i videre arbeid.  
d) Relasjonsbygging ovenfor foreldre/foresatte. Hjem- arbeid relasjonen er potensielt viktig! 
e) Legge vekt på at måten man samles på/aktivitetene/møtepunktene kan ha stort mangfold. 
f) Søke å starte arbeid som makter å møte barna og ungdommene der de er. Ikke bare invitere til våre ting. 
g) Fremme god og aktiv markedsføring for de lokale møtepunktene. 

 
Leir (høydepunktene) 
- Fordi vi ønsker at barn og unge kan knytte kontakt med kristne fra andre deler av regionen. Leirer bør fungere som 
høydepunkt i det kontinuerlige arbeidet samtidig som det er en god arena for å invitere med flere.  
Mål:  

- 600 deltakere på leir i 2016 (454 i 2013). 
- Fungerende leirutvalg i hvert fylke. 
- «Kontinuerlig» leirtilbud fra 1. klasse til unge voksne- alder. 

Derfor vil vi gjøre dette: 
a) Opprettholde leirarbeidet, evaluere og legge til rette for nye leirer på Fjellheim, Skoghus, Soltun, Trollvik, Drag, 
Karalaks, Jakobsbakken og i Harstad. 
b) Videreutvikle Midtsommertreff og INTRO. 
c) Ha et leirutvalg for hvert fylke i regionen med egen instruks.  
d) Bidra til en effektiv og god markedsføring for leirvirksomheten. 

 
Rekruttering og lederutvikling (arbeidere) 
- Fordi Gud kaller mennesker til å drive sitt arbeid på jorden. Derfor er ledere vår viktigste ressurs. 
Mål:  

- At alle ledere i arbeidet opplever seg sett og ivaretatt. 
- Alle leirer har hjelpeledere og oppfølging av disse. 
- Alle lag har en tanke om å utvikle ledere.  
- Etablert lederutviklingsprogram med minst 7 deltakere i 2014 og … i 2016 avhengig av utseende av dette. 

Derfor vil vi gjøre dette: 
a) Invitere til inspirasjonssamlinger på Finnsnes og i Tromsø i august/september og på Skoghus i januar/februar.  
b) Be frem nådegaver og ansatte rettet mot barne- og ungdomsarbeidet. 
c) Etablere et lederutviklingsprogram for frivillige ledere. 
d) «Markedsføre» arbeidet vårt til mennesker som kan flytte til nye steder for å starte nytt arbeid eller styrke det 
eksisterende.  
e) Synliggjøre det frivillige arbeidet på institusjonene og rekruttere til institusjonene fra det frivillige arbeidet. 
f) Sette fokus på givertjeneste til arbeidet. 
g) Rekruttere mennesker med forskjellige interesser og ressurser inn i barne- og ungdomsarbeidet. 


