Handlingsplan Misjonskirken UNG 2022-24
Frem mot 2030 setter Misjonskirken UNG sammen med Misjonskirken Norge et felles
fokus med strategiplanen «Tro-Sende-Plante 2030». Strategiplanen angir noen
viktige og modige mål for de neste åtte årene. I denne handlingsplanen prøver vi å
bryte ned Strategiplanen til de viktigste stegene frem mot neste Landsmøte. Mye
viktig arbeid skjer på det jevne, som ikke nevnes i denne handlingsplanen. Her angis
UNGs viktigste satsninger for å oppnå målene i strategiplanen.

TRO
Mål 1: Vi vil at barn og unge skal få mulighet til å høre om og ta imot Jesus som Herre og
frelser og utrustes til en levende tro. Dette gjennomsyrer alt vi gjør.
• Vi ønsker at det innbys til frelse på alle UNGs leirer og jevnlig på alle Touchpointsamlinger.
• Vi vil utruste og inspirere lokale ungdomsarbeidere og ledere til frimodig å ha sunn
frelses- innbydelse lokalt.
• Vi vil, sammen med Misjonskirken Norge, utvikle ressurser for trossamtaler.
• Vi vil jobbe for en enda tettere relasjon mellom menigheter og speidergrupper, slik
at troen er aktiv i Speideren og i den enkelte speider.
• Vi vil at alle menighetene skal ha en alderstilpasset barnekirke/søndagsskole for
barn i alle aldre, slik at barna blir kjent med Jesus, blir glad i Ham og vil tjene Ham
hele livet.
• Vi vil inspirere til et nært hjem/kirke-samarbeid i alle menigheter. Vi vil få ut Levende
tro til stadig nye menigheter.
Mål 2: Aktive disippelgjøringsgrupper for tweens, ungdom og unge voksne
For at troen skal vokse og modnes, er det viktig med mindre fellesskap. Fellesskap der
man får stille spørsmål, søke bibelsk fundament for livet, erfare Gud sammen og får
prøve seg i handling. Vi ønsker derfor å legge til rette for mange flere grupper på ulike
aldersnivå både lokalt og regionalt.
• Vi ønsker å legge til rette for flest mulig tweensgrupper.
• Vi ønsker å se 100 ungdommer i disippelgrupper.
• Vi vil gjøre kjent Awanas «Journey» og Lagets «VALG» som ressurs for smågrupper
for ungdom.
• Vi vil tilpasse disippelgruppeopplegget også for alderen 18-25 år.
Mål 3: Jobbe enda mer med konfirmantåret og året etter konfirmasjon
I 2019 hadde vi ca 400 konfirmanter i Misjonskirkene. Dette er en massiv mulighet for at
ungdom blir kjent med Jesus og blir disippelgjort. Vi ønsker å gjøre dette året mye mer
intensjonelt og bedre, samt å få på plass et tydelig år to i konfirmantarbeidet.
• Vi vil utvikle et konfirmantopplegg tilpasset Misjonskirken Norge, basert på «Smak
og se».
• Vi vil utvikle og få igang et andreår i konfirmantarbeidet. Dette vil kunne fungere
både som ledertrening og disippelgjøring.
• Vi vil legge til rette for misjonstur for konfirmanter.

SENDE
Mål 4: Vi vil sende team
Team har til alle tider vært en del av UNGs DNA. Team gjør noe med både
menighetene som sender, menneskene som reiser og menighetene som tar imot team.
• Vi ønsker team der menigheter over lengre tid investerer i områder med behov for
ressurser utenfra. Vi legger opp til høy grad av jevnbyrdighet mellom både senderog mottakermenighet.
• Vi ønsker å tilrettelegge for at team kan sendes mellom menigheter (lovsang, tale,
ungdom, tjene, seminar, år to konfirmasjon).
• Vi ønsker flere korttidsmisjonsteam til utlandet.
Mål 5: Fra kall til tjeneste
Vi ser et behov for utvikle og utruste potensielt nye arbeidere og at disse ivaretas
underveis.
• Vi ønsker, i samarbeid med Misjonskirken Norge og Ansgarskolen, å bidra til å
etablere en helhetlig utviklingsplan fra kall til tjeneste.
Mål 6: Opprette og sende ut strategiske misjonskollektiv
Vi vil jobbe sammen med Misjonskirken Norge for å bistå mennesker som ønsker å flytte
til steder med liten kristen aktivitet og bidra i nærmiljøet. For eksempel få i stand kollektiv
som kan bestå av yrkesaktive og/eller studenter med ønske om å utgjøre en forskjell på
stedet. Det kan være som en del av «Fem byer»-satsningen, menighetsplantinger, for å
starte Touchpoint på nye steder eller for å bidra i mer etablerte menigheter.

PLANTE
Mål 7: Bidra til at Levende tro blir DNA i alle nye menighetsplantinger
Vi ønsker å sikre at Levende tro-tenkningen preger alle menighetsplantinger fra første
dag.
• Vi ønsker å skissere et utviklingsløp for Levende tro i en menighetsplantes liv.
• Vi vil at staben i UNG og våre Levende tro-ambassadører skal være tilgjengelige
med velrettede seminarer og veiledning ut fra hvor en plante er i sin prosess.
Mål 8: Starte nye fellesskap
Vi ønsker å nå ut til stadig nye mennesker med evangeliet og en måte å gjøre det på er
å starte nye fellesskap.
• Vi ønsker å starte minst to nye Touchpoint-lokasjoner, for å nå ut til nye med
evangeliet.
• Bidra til at et nytt fellesskap startes i «Fem byer»-satsningen til Misjonskirken Norge.
• Bidra til å starte nye barne- og ungdomsarbeid
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