
Frimodig Familiefokusert

Misjonal

Vi vil hjelpe forsamlingene til å bygge et levende barne- og ungdomsarbeid
Trene en ny generasjon ledere – Støtte og utruste kristne familier

Utrustende

KJENNE, ELSKE OG TJENE
JESUS KRISTUS

Frimodig
Vi har en frimodig tillit til at  
Bibelen er Guds ord til oss i 
dag, og vil la alt vårt arbeid være 
preget av dette ordet i tro, liv og 
lære. Vi vil formidle Guds ord, 
med evangeliet om Jesus som 
kjernen, til barn og unge i tillit til 
at Jesus kommer nær og gjør 

sitt verk når ordet formidles.

Misjonal
Å ha ordet misjon i organi- 
sasjonsnavnet forplikter. Vi øn-
sker ikke bare å drive med mi-
sjon som en aktivitet, men la 
Guds hjerte prege oss slik at 
vi strekker oss etter at alle barn 
og unge i Norge skal få høre 
evangeliet, og slik at vi utruster 
ledere, hjem og fellesskap til å 
være åpne for dem som enda 
ikke tror, og sender mennes-
ker til steder der den kristne tro 
ikke har fått fotfeste.

Familiefokusert
Foreldre har en nøkkelrolle 
når det gjelder å gi troen vi-
dere til neste generasjon, og 
en innflytelse som vi som or-
ganisasjon aldri kommer til å 
få. Vår overbevisning er at det 
viktigste vi kan gjøre. for barn 
og unge er å støtte den krist-
ne familie og utruste foreldre 
og besteforeldre til å bruke sin 
innflytelse på en best mulig 
måte, og vi vil la alt vårt arbeid 
være preget av dette.

Utrustende
Som sentralledd er vi kalt til å  
tjene ledere på ulike nivåer i org- 
anisasjonen. Det beste vi kan 
gjøre for dem og arbeidet de 
leder, er å utruste dem tiI tje-
neste og gi videre det vi selv har 
fått. Vi vil strekke oss etter dette, 
og ikke la ledere eller barne- og 
ungdomsarbeid være avhengig 

av vår tjeneste for å eksistere.
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