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Hva vil vi? 
«Regionen vil arbeide for å vinne mennesker for Kristus, nære og styrke kristenlivet, 

formidle misjonskallet og overlevere lekmannsarven til nye generasjoner.» 

NLM Region sørs lover, §3 

 

Hva vil vi med arbeidet vårt? Det er det avgjørende viktig å ha klart for seg. Vi lever i 

en tid hvor bevisstheten rundt kristne verdier og dogmer er i dramatisk tilbakegang. 

Inn i denne virkeligheten vil vi vinne mennesker for Kristus! Det er det vårt arbeid 

dreier seg om. Og da blir det viktig å legge en plan for å nå det målet. Derfor har vi 

strategiplaner. 

Denne strategiplanen avløser en plan som har vært gjeldende siden 2011, da 

regionen fortsatt var ganske ung. Når den planen nå erstattes med en ny, anerkjenner 

vi at mye i den gamle strategien var verdifullt og vel verdt å ta med videre. Vi nådde 

ikke alle målene, men strategiplanen hjalp oss til å holde fokus på viktige arbeids-

områder. 

Strategiplanen er bygget opp over samme lest som NLM Ungs overordnede plan, med 

fire fokusområder: Inn i troen, inn i fellesskapet, ut i Norge og ut i verden. Planen er 

lik for alle typer fellesskap, enten det er barnelag, misjonsforening eller forsamlinger 

og institusjoner. Vi oppfordrer de ulike institusjonene og fellesskapene til å lage gode 

samhandlingsplaner, som kompletterer hverandre og skaper gjensidig eierskap til de 

forskjellige arbeidsgrenene vi har i vår region. 

 

 

«Sett din lit til Herren og gjør godt. Bo i landet, og legg vinn på trofasthet. 

Velt din vei over på Herren og stol på ham! Han skal gjøre det.» 

Salme 37,3.5 
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Inn i troen 
I NLM Region sør vil vi: 

  Drive målbevisst trosopplæring som    
er tilrettelagt for alle generasjoner, 
men på en særlig måte barn og unge. 

 Vektlegge en frigjørende evangelisk-
luthersk forkynnelse, som gir 
frimodighet i møte med vår tids 
livsynssmangfold. Det skal være et 
overordnet mål for oss å vinne nye mennesker for Jesus. 

 Gi tilbud om dåp og konfirmasjon til alle områder av regionen. 
 Styrke bevisstheten om å leve som kristen i hverdagen. Spesielt viktig er det å 

hjelpe hverandre til frimodighet i bønnelivet. 
 Oppmuntre den enkelte til et nært og bevisst forhold til Bibelen som rettesnoren 

for liv og lære. 
 

Inn i fellesskapet 
I NLM Region sør vil vi:  

 Prioritere oppfølgingen av misjons-
fellesskapene.  

 Oppmuntre og utruste til etablering 
fellesskap hvor det er rom for alle. 
Unge familier og single har ofte 
større utfordringer med å finne sin 
plass i en menighetssetting.  

 Se på mulighetene for nyetablering 
av arbeid i byer og bynære strøk, 
hvor tilflyttingen er stor. 

 Kurse, veilede, oppmuntre og ansvarliggjøre ledere på alle nivå. 
 Bevisstgjøre og dyktiggjøre oss på å inkludere nye landsmenn i våre fellesskap. 

 
 
 



 

 Strategiplan 2017 – 2022, NLM Region 
sør 

 

 

Ut i Norge 
I NLM Region sør vil vi:  

 Styrke den aktive tilstedeværelsen 
i de ulike NLM-eide skolene og 
barnehagene i regionen.  

 Synliggjøre NLM i bedehus med 
flere organisasjoner, NLMs skoler 
og i større studentmiljø. 
Kreativitet når det gjelder arbeids-
form er viktig for å skape flere 
møteplasser mellom NLM og samfunnet for øvrig. 

 Diakonalt fokus i møte med mennesker som trenger omsorg og kristen neste-
kjærlighet. Arbeid rettet mot nye landsmenn bør få særlig fokus. 

 Jobbe for å etablere oss på nye steder i regionen. Kursing gjennom bruk av 
veiledningsverktøyet «Vekst» kan være en god måte å gjøre dette på. 

 Tilstrebe en stabssammensetning som gjør oss i stand til å nå målene våre. En 
prioritet vil bli gitt til barne- og ungdomsarbeid og forsamlings- og områdearbeid. 
 
 

Ut i verden 
I NLM Region sør vil vi:  

 Vektlegge forkynnelse og misjonsinformasjon i 
møtene våre. 

 Jobbe for å bygge en nær relasjon til utsendinger 
med naturlig tilknytning til regionen. 

 Forkynne konkret kall til tjeneste i NLMs 
ytremisjonsarbeid. Vi ønsker flere utsendinger fra 
Region sør! 

 Løfte fram bibelens syn på givertjeneste og 
forvaltning i forkynnelse og informasjon, slik at vi 
sikrer en jevn årlig vekst i gaveinntektene. Vi 
ønsker å ta del i ansvaret for misjonens totale 
økonomi. 


