STRATEGIPLAN 2017-2020
«Komme ditt rike»
Denne planen skal hjelpe oss til å realisere det som er selve hovedformålet for Region Sørvest:
«Regionen vil arbeide for å vinne mennesker for Kristus, nære og styrke kristenlivet, formidle
misjonskallet og overlevere lekmannsarven» (§ 3.1).
Hvordan dette kan konkretiseres har vi synliggjort i 7 fokusområder:
1. Verden for Kristus – misjonsoppdraget
Misjonsoppdraget som ble gitt oss av Jesus i misjonsbefalingen er ikke avsluttet før evangeliet
har nådd ut til alle folkeslag. Kallet til misjon er et personlig kall til tjeneste både lokalt og globalt.
I vår region med nærmere 500 000 innbyggere har ca. 75 000 innvandrerbakgrunn. Dermed har
kallet til å nå folkeslagene også blitt lokalt. NLMs kjernefokus i misjonsarbeidet vil fortsatt være
de folkegrupper i verden i dag som er minst nådde med evangeliet.
Derfor vil vi:
a) Arbeide for et fornyet fokus på forkynnelsen av Bibelens misjonsbudskap.
b) Oppfordre våre misjonsfellesskap til å holde nær kontakt med våre utsendinger, be for
dem og formidle konkret informasjon fra misjonsarbeidet inn i felleskapene.
c) Skape bevissthet om og formidle informasjon om innvandrere i områdene i vår region, og
bruke IKF som en ressurs til å starte IKF-fellesskap i våre misjonsfellesskap.
d) Arrangere årlige misjonskonferanser for ungdom.
e) Formidle kallet til misjonærtjeneste og følge opp de som deltar i ”Veien til tjeneste”programmet og TEFT-ungdommene fra vår region.
2. Forkynnerarbeidet – trosopplæring
«Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved
Kristi ord» - Rom 10,17. Derfor er forkynnelsen av Guds Ord og at vi legger til rette for
forkynnelse, selve hovedsaken.
Vi ønsker fortsatt å være en vekkelsesbevegelse som kaller mennesker til omvendelse og tro. Vi
lever i en tid med liten bibelkunnskap og med stor læreforvirring. Derfor er det stort behov for
bibelundervisning og trosopplæring.
Derfor vil vi:
a) Kalle nye forkynnernådegaver (evangelister) med tanke på nybrottsarbeid.
b) Prioritere forkynnere til møteuker og sammenhengende bibelundervisning.
c) Gi faglig og åndelig veiledning til ansatte forkynnerne. (Ref. regionens handlingsplan for
forkynnelsesutvikling).
d) Rekruttere og veilede frivillige forkynnere.
e) Utvide tilbudet om konfirmantundervisning.
f) Gi dåpsopplæringshjelp til foreldrene.
3. Forenings- og forsamlingsarbeidet
Regionen er inndelt i 9 geografiske områder med et mangfold av ulike misjonsfelleskap
(forsamlinger, foreninger, lag etc.). Noen områder har egne områdeledere/arbeidere og
områdeutvalg som koordinerer det lokale arbeidet. Her må hvert område finne sin form.

Stadig flere starter med søndags formiddagsmøter og etabler misjonsforsamlinger. Her må en
respektere at flere organisasjoner er eiere av samme bedehus, og bruke skjønn om hva som
tjener Guds rike best. I Region Sørvest er ca.15 % av befolkningen innvandrere, og mange av dem
er kristne. De må vi også inkludere i våre fellesskap.
Derfor vil vi:
a) Styrke foreningsmangfoldet.
b) Oppmuntre til regelmessige søndagssamlinger for hele familien, hvor også
trosopplæringsansvaret for barna ivaretas.
c) Oppmuntre til at det etableres flere misjonsforsamlinger, og bygge nettverk mellom
disse.
d) Prioritere en planmessig og sammenhengende bibelundervisning i forsamlingene.
e) Prioritere veiledningskurs for de som har styre –og lederansvar i misjonsfelleskapene.
f) Utruste og oppmuntre våre misjonsfellesskap til å være inkluderende, også for kristne fra
andre land, til gjensidig oppbyggelse og tjeneste for hverandre.
g) Veilede om NLM Trossamfunn.
4. Diakoni – tro virksom i kjærlighet
Diakoni er kristen omsorgstjeneste. Diakoniens aktører er både den enkelte kristne, den kristne
forsamling og kristne institusjoner og organisasjoner. Den inkluderer bl.a. omsorg for lidende
mennesker, for fattige, flyktninger, innvandrere, eldre, syke og ensomme. Den inviterer til
gjestfrie og inkluderende fellesskap. Den diakonale tjenesten er uttrykk for tro virksom i
kjærlighet.
Derfor vil vi:
a) Gjennom forkynnelse og undervisning oppmuntre den enkelte kristne til diakonal
tjeneste ved å vise kjærlighet og omsorg for sine medmennesker.
b) Arrangere temasamlinger med fokus på hvordan misjonsfellesskapene kan ivareta den
diakonale tjenesten både innad og utad.
c) Bruke IKF som en ressurs til å nå flyktninger og innvandrere med kristen nestekjærlighet.
d) Oppmuntre våre misjonsfellesskap til å være aktive når lokalsamfunnet utfordrer
frivillighetssektoren til innsats innenfor omsorgssektoren.
e) Legge til rette for flere lokale, regelmessige samlinger for den eldste del av befolkningen,
og oppmuntre til besøkstjeneste overfor syke og gamle.
f) Løfte fram Gjenbruksbutikkene som god ressursforvalting, og oppfordre
misjonsfelleskapene til å gjøre seg bruk av butikkene, og hjelpe til i driften.
5. Lederutvikling
Lederutvikling er en del av det å bygge opp fellesskapet av kristne (2 Tim 2:1-2). Som lemmer på
Kristi legeme er vi avhengige av hverandre. Det er derfor viktig at vi slipper hverandre til, utruster
hverandre, slik at hver og en kan tjene med den nådegaven som en har fått. Det er viktig at den
voksne generasjon viderefører sine erfaringer og den kristne arv, til nye generasjoner. Bibelen
sier noe om hvordan vi skal ordne oss i den kristne menighet og det åndelige ansvar som ligger
på lederne.
Derfor vil vi:
a) Vektlegge rekruttering, opplæring og oppfølging av leirledere.
b) Gi bibeltro undervisning om lederskap til barne- og ungdomsledere, og tilby oppfølging.
c) Utruste forsamlings- og styreledere og andre med eldste og hyrdefunksjon — både
ansatte og frivillige — med undervisning og opplæring i kristent lederskap.
d) Gi nye forkynnere undervisning, utrustning og oppfølging med veiledere.
e) Tilby relevant undervisning og oppfølging til både frivillige og ansatte forkynnere.

6. Skole- og institusjonsarbeid
Det foreligger en egen strategiplan for regionens skolearbeid som følger som utrykt vedlegg.
Regionen har 6 skoler – med mer enn 1000 elever hvert år og med 238 ansatte. I tillegg har vi 2
Danielsen ungdomsskoler. Vi har 8 barnehager med 446 barn og 146 tilsatte. I tillegg driver vi 5
leirsteder for barn, unge og voksne.
Disse er en unik arena for å nå mange mennesker med evangeliet og gi etisk veiledning til nye
generasjoner.
Derfor vil vi:
a) Knytte bånd mellom barnehage/skole og lokale forsamlinger.
b) Arbeide for å få på plass permanente tjenlige lokaler for KVH og Tryggheim Strand.
c) Arrangere en skolekonferanse og en barnehagekonferanse hvert annet år.
d) Fornye søknaden om å etablere en videregående dagskole på Forus og vurdere grunnlag
for en ny kristen grunnskole. (Nord Jæren).
e) Arrangere kurs for nyansatte ved våre institusjoner.
f) Arrangere en årlige «misjonssamling» for vgs og 10 klasse elevene.
7. Media
Styret for Radio Sørvest har utarbeidet en egen strategiplan som følger som utrykt vedlegg.
Vi har i vår region 3 lokalradioer med et stort nedslagsfelt: Radio Sørvest, Jæren Misjonsradio og
Kristen Nærradio Haugalandet.
Det skjer store endringer i mediebildet. FM- sendinger vil erstattes av DAB+, og det vil kreve
investeringer i ny teknologi. Det innbyr også til et tettere samarbeid mellom radioene.
Utsyn vil bli et magasin med 16 nr i året – 4 av disse vil ha regionstoff. Våre nettsider er en viktig
informasjonskanal.
Derfor vil vi:
a) Støtte at Radio Sørvest etablerer en kanal «for godt voksne kristne» på DAB+ og en kanal
på internett for yngre lyttere.
b) Oppmuntre til samarbeid mellom Jæren Misjonsradio og Radio Sørvest.
c) Aktivt bruke og utvikle regionens nettsider og andre sosiale medier som
informasjonskanaler.
d) Arbeide for at Utsyn får flere lesere.
Komme ditt rike
Mottoet for strategiplanen er en bønn til Gud om at Hans rike må komme. La oss be om at Guds
rike må komme både i oss, iblant oss og like til jordens ender. Vi vil minne hverandre om at
bønnen er det viktigste redskap i Guds rikes arbeid. Derfor vil vi oppmuntre hverandre til å la
bønnen få god plass i våre misjonsfellesskap. Våre beste strategier og planer er verdiløse og vil
ikke fremme Guds rikes komme om de ikke er i samsvar med Guds vilje og plan. Derfor ber vi:
Komme ditt rike!

