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Vi vil være kjent for å være til for andre – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vårt viktigste oppdrag, er å bringe budskapet om tilgivelse og
nytt liv i Jesus til alle mennesker. Vi vil ha et spesielt fokus på å dele
evangeliet med muslimer og unådde folkegrupper internasjonalt og
med flyktninger og innvandrere nasjonalt. Vi engasjerer oss i frivillig
arbeid for sårbare grupper i nærmiljøet og for undertrykte og nødlidende i verden. Vi ønsker å velsigne alle vi kommer i berøring med,
med livene våre.

Gjennom tro i hverdagen

Vi vil være kjent for våre åpne fellesskap, som hjelper mennesker til å
utvikle seg og vokse i tro. Bibellesning og bønn er en naturlig del av
hverdagen, og i fellesskapet tjener vi med de gaver vi har fått. Vi vil
vektlegge å være en ressurs for barnefamilier og hjelpe mennesker
til å leve godt sammen. Vi er medvandrere som deler liv og tro, ekte
og sant. Vi vil gråte med de sørgende og glede oss med de glade.
Sammen vil vi hjelpe hverandre til å leve ut troen vår i hverdagen.

Med nye generasjoner

Vi vil være kjent for at vi er kirke med hverandre. Vi ser e
 tter det beste
i hverandre og sier det gode vi ser. Vi gir rom for å prøve og feile, og
feirer forsøkene. Vi rekrutterer og utruster unge ledere, slik at vi kan
lede sammen på tvers av generasjoner og dermed sikre både kontinuitet og fornyelse. Vi trenger alle generasjoner, men vil ha et særlig
fokus på dem under 35 år. Hos oss er alle ledere mentor for minst én
yngre leder.
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Bibelsk:
“... forkynn evangeliet for alt som Gud har
skapt” (Mark. 16.15)
“Gud vil at alle mennesker skal bli frelst”
(1. Tim. 2.4)
“... blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger” (Tit. 3.8)
Luk 10,1-9
Aktuelt nå fordi vi vil prioritere det viktigste først; å dele evangeliet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
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Menighets
planting

Internasjonal
misjon
Godhet/
misjonal kirke

• Det er plantet 12 nye menigheter.
• Alle menigheter har plantet minst ett nytt fellesskap (smågruppe eller større fellesskap) som når nye mennesker.

• Vi har etablert sterke og vitale studentfellesskap i syv byer med høgskole/universitet.
• Det er vekst i antall medlemmer i aldersgruppa 0-35 år.
• Vi har gjennomgått og fornyet misjonsstrategien og forankret den i menighetene.
• Vi har økt misjonsinnsatsen til tyrkisk-, hebraisk- og arabisktalende folkegrupper
nasjonalt og internasjonalt med 100 %.

• Samtlige menigheter har regelmessig kontakt med minst én av utsendingene våre.
• Misjonsgaven øker med 10 % årlig.
• 20 nye menigheter har gjennomført prosjektet “Misjonale menigheter” eller deltatt i et annet læringsfellesskap med fokus på å være en misjonal kirke.

• Alle menighetene våre er engasjert i frivillig arbeid for sårbare grupper i nærmiljøet.

• Minst 30 av menighetene våre tilbyr samlivskurs og/eller foreldrekurs.
• 50 av menighetene våre oppleves som en ressurs for barnefamilier og hjelper

Bibelsk:
Joh.15 - Bli i meg, så bærer dere frukt
5 Mos 6,4-9 Tro til nye generasjoner

Tro i hjemmet

Aktuelt nå fordi den enkeltes relasjon til
Gud er avgjørende viktig, for en selv og
for samfunnet.

Trosliv

• Alle menigheter opplever en økning i gudstjeneste- og smågruppedeltakelse.
• Det er en økning i antallet gudstjenestedeltakere som leser regelmessig i Bibelen.

Generasjoner
leder sammen

• 40 % av menighetsrådsmedlemmene er under 40 år.
• 40 % av medlemmene med regionale og nasjonale tillitsverv er under 40 år.

Utrustning

• Det er utarbeidet en plan for rekruttering og utrustning av ledere.
• Alle pastorer er mentor for minst én ung leder.
• Frikirken har minst to egne skoletilbud med Bibel- og tjenestefokus.

Bibelsk:
Utruste ledere slik at de utruster nye
ledere (2.Tim 2.2)
Lederes oppgave er å utruste menigheten
til tjeneste slik at Kristi kropp bygges opp
(Ef 4,11-12)
Aktuelt nå fordi Frikirken trenger stadig
nye ledere, og lederskap der nye gene
rasjoner finner sin plass.

dem til å leve ut troen i hjemmet.

