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UTRUSTNING GENERASJONER LEDER SAMMEN

Det er utar-
beidet en plan 
for rekruttering 
og utrustning av 
ledere, nasjonalt 
og lokalt.

Alle unge 
ledere har  
en mentor.

Det er laget 
en opplærings- 
og oppfølgings-
plan for pastorer 
og for eldste.

Vi har etablert 
samarbeid med folke-
høyskoler og utdan-
ningsinstitusjoner om 
studietilbud med fokus 
på bibel og tjeneste.

40 % av lederne 
i menighetene er 
under 40 år.

20 % av medlem-
mene med regionale 
og nasjonale tillits-
verv er under 40 år.

JESUS TIL NYE GENERASJONER

7 98 1110 12

TROSLIV TRO PÅ HJEMMEBANE

Vi ser en 
økning i bruk av 
bibel og bønn i 
menighetene.

Menighetene 
opplever en økning 
i gudstjeneste- og 
smågruppe-delta-
kelse.

Menighetene er 
en ressurs for bar-
nefamilier og hjelper 
dem til å leve ut 
troen i hjemmet.

Menighetene 
følger trosopplæ-
ringsplanen de har 
utarbeidet ut fra 
kirkens felles plan.

Vi tilbyr sam-
livskurs og forel-
drekurs gjennom 
flere av menig-
hetene våre.

Det er utarbei-
det en trosopp-
læringsplan for 
voksne.

JESUS I HVERDAGEN

1 32 54 6

DIAKONAL OG MISJONAL KIRKE

MENIGHETSVEKST

Menighetene er  
engasjert i frivillig arbeid 
for sårbare grupper  
i nærmiljøet.

20 nye menigheter 
har deltatt i en lærings-
prosess med fokus på å 
være misjonal kirke.

Frikirken fremmer 
enhet blant kristne 
kirker for at verden 
skal tro.

Alle menigheter har 
startet minst ett nytt 
fellesskap, smågruppe 
eller større fellesskap, 
som når nye mennesker.

Det er 
etablert student-
fellesskap i syv 
byer med høg-
skole/universitet.

Det er 
plantet åtte 
nye menig-
hetsfelles-
skap.

Det er  
vekst i antall 
medlemmer  
i aldersgruppa 
0-40 år.

JESUS TIL NYE MENNESKER
MISJON

Samtlige menig-
heter har regelmes-
sig kontakt med 
minst én av utsen-
dingene våre.

Vi har gjen-
nomgått og fornyet 
misjonsstrategien 
og forankret den i 
menighetene våre.

Vi har styr-
ket misjonsar-
beidet vårt blant 
muslimer  
i Norge.

Vi har 
styrket 
misjonsinn-
satsen 
i Midtøsten.

Vi 
har økt 
misjons- 
gaven.
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