
UTVIKLINGSOMRÅDE
Kor vil me med arbeidet vårt? Dette er eit viktig spørsmål å stilla med jamne mellomrom og kontinuerleg ha med 
i arbeidet vårt. Det er tre år sidan IMS sist hadde strategiplan og satsingsområde oppe under årsmøte. Planen 
skulle gjelda i to år, men under styremøte i fjor vår vart planen vidareført eitt år til.  No er det ikkje slik at me 
plutseleg skal gjera alt nytt, sjølv om me har utarbeida ny plan. Gjennom mykje av arbeidet IMS driv, og også har 
starta dei siste åra, er det eit ynskje å vidareutvikla og fortsetja det gode arbeidet IMS driv.

Arbeidsgruppa denne gongen har vore Celius Eidesvik, Liv Ingunn Heie Medhaug, Johannes Olsen og Marit 
Hårklau Ådnanes. Planen er kome fram på grunnlag av viktige samtalar i fleire fora; gruppesamtale under 
årsmøtet i fjor, undersøking frå ImF/IMS og fleire stabs- og styremøte.

Sjølv om kjenneteikna for 2025 er konkrete, seier dei ikkje så mykje om korleis dette skal skje. Kvart år skal IMS 
utarbeida eittårsplanar. Gjennom felles mål, verdiar og innsats, kan planen hjelpa oss fram mot måla i 2025. 

Planen har vore ute til høyring hos enkeltpersonar, men ikkje i så stor skala som me skulle ynskja. No håpar me at 
du vil samtala om planen i din samanheng, og at representant tar tankane med til utsendingsmøtet, der planen 
skal diskuterast. Det går også an å senda innspel til post@indremisjonen.no i forkant.
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FELLESSKAPSVEKST
FORMÅL KJENNETEIKN 2025
Saman med lokalt leiarskap ynskjer IMS å vera 
pådrivar for vekst og utvikling i lokale fellesskap, 
samt styrkja dei truande. Vekst kan skje på ulike 
måtar. Fleire stader trengs det nye kristne 
fellesskap, mindre eller større, for å nå nye 
grupper menneske. Eksisterande fellesskap har 
dessutan stort potensiale i å veksa og tiltrekkja 
seg nye menneske. 
Opp, inn og ut-fokus er viktig for å vera sunne, 
både som enkeltmenneske og i fellesskapet. Me 
ynskjer å vera Ordet nær og menneske nær.

NaMu og Futurum er kjent som nyttige verktøy for sunne og veksande 
fellesskap, og minst 10 nyttar dette.
Oppstart av 50 livsnære grupper, drivne lokalt, som har kultur for å 
multiplisera seg. IMS har oversikt over aktuelle bibelopplegg, og tilbod om 
oppfølging av gruppeleiarar. 
Større fellesskap er i ei nettverksordning der dei er ressurs for mindre 
fellesskap. Dei har fokus på å reprodusera seg sjølv,- altså bli til nye fellesskap. 
Kvart lag, foreining og forsamling skal minst to gonger i året få besøk og 
oppfølging av IMS.

LEIARTRENING

LEIR
FORMÅL KJENNETEIKN 2025
IMS ynskjer å løfta leirarbeidet med mål om at 
fleire skal bli betre kjent med Jesus og finna nye 
kristne vener på leir.
Leir skal fremja nettverksbygging mellom lokale 
bygder, og skal i tillegg styrkja relasjonen til 
både Jesus og kvarandre.
Leirarbeidet skal vere ein stad der både leiarar 
og deltakarar kan utvikla seg.

Gode leiartreningsressursar som kan nyttast av leirleiarar er tilgjengeleg.
Minst 2 av leirane vert drivne av lokale lag.
Planar, malar, marknadsføring og HMS er oppdatert og fungerer.
5 av leirane er fullteikna.
Det er utarbeida ein opplæringsplan for kva leirane i dei ulike alderstrinna skal 
innehalda. 

FORMÅL KJENNETEIKN 2025
For at evangeliet skal spreiast og arbeidet 
utvikla seg, trengs det stadig nye leiarar. Me 
ynskjer å leggja til rette for at leiarane våre får 
utvikla både kompetanse og karakter. 
Me vil rekruttera nye leiarar gjennom å få ein 
lærlingekultur, og at fleire vert utrusta til 
teneste. 

Minst 30 personar har vore gjennom aktuelt leiartreningsopplegg som 
Fundament eller Ung:leder, og 10 personar på M4Ready.
Leiartreningsleiren er fullteikna.
Konfirmantkull blir utrusta til å leva med Jesus. 
Alle tilsette har nokon dei lærer opp, og det er ein lærlingekultur som har 
breidd seg lokalt.
Alle lokale leiarar har minst ein stad der dei kan utvikla seg som leiarar, for 
eksempel leiarkonferanse, ressursgrupper, lokale leiarsamlingar eller kurs i 
utrustande leiarskap.

Me vil byggja varme, 
inkluderande fellesskap, 
vinna nye for Jesus 
og gjera dei til hans disiplar

VISJON

Påliteleg
Bibelen er Guds Ord, og er ei påliteleg, autoritativ 
og inspirerande kjelde for eige trusliv, opplæring, 
formidling og teneste. Som Jesu etterfylgjarar 
er me til å stola på i ord og handling.

Hjartevarm
Å vera hjartevarm er å syna nestekjærleik. 
I våre fellesskap opplever den enkelte seg trygg, 
inkludert, sett og møtt som eit heilt menneske. 

Utrustande 
Gjennom livskraftig indremisjon skal arbeidet 
leva vidare og utviklast. Me utrustar difor til teneste, 
og får fram det beste i medarbeidarane rundt oss. 

Misjonal
Som menneske og kristne er me alle deltakarar 
i Guds misjon. Fellesskapa og samlingane 
er slik at dei når ut til nabolaga våre.

VERDIARFORMÅL
Fremja Guds rike 
og halda oppe 
eit livskraftig 
indremisjonsarbeid


