Satsningsområder
Med utgangspunkt i vår identitet som organisasjon, våre ressurser og våre
ønsker for fremtiden, velger vi å engasjere barn og unge til dele tro, tid, ting
og talent gjennom å satse på leir, menighet og NMSU global.

Leir

Leir er et verktøy som hjelper oss til å forkynne om Jesus Kristus og et liv i
etterfølgelse, samt fortelle om NMS sine prosjekter. I et landskap i endring
ser vi at vi må tenke nytt rundt hvordan vi tilrettelegger for og gjennomfører
leirer. Barn og unge i Norge har et rikt fritidstilbud, og det er mange som
tilbyr leir. Vi ønsker å spisse leirtilbudet vårt slik at det får en tydelig og
gjenkjennelig profil.
I perioden vil vi jobbe for å styrke og utvikle leirene våre gjennom å
prioritere kvalitet fremfor kvantitet.

Menighet

Den norske kirke har tatt en mer aktiv rolle i barne- og ungdomsarbeidet
gjennom økt fokus på trosopplæring. I et samarbeid med menigheter
vil vi nå ut til flere og sikre en lokal forankring for et lokalt og globalt
misjonsengasjement.
I perioden vil vi jobbe for gjensidige samarbeidsavtaler hvor NMS U, NMS
og menigheter samarbeider om tiltak som fremmer engasjement for
misjon, lokalt og globalt.

NMSU Global

Å sende ungdom og unge voksne til NMS sine prosjekter har ofte vist seg
å styrke både kristen tro og misjonsengasjement. Mange unge ønsker
å engasjere seg for en bedre og mer rettferdig verden, og prosjektene i
utlandet gir oss en unik mulighet til å være nettverksbygger på tvers av
landegrenser. En viktig oppgave i dette arbeidet er å sikre god oppfølging i
etterkant av utenlandsopphold både regionalt og sentralt.
I perioden vil vi jobbe for en styrket satsing på ettåringstjenesten,
samarbeidet med Hald Internasjonale Senter og teamturer, samt
oppfølging av tidligere deltakere.
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Målbilde 2025
I 2025 er NMSU en synlig og voksende organisasjon med
en tydelig profil. Vi er en naturlig samarbeidspartner for
menigheter i Den norske kirke som ønsker at barn og unge
skal få et lokalt og globalt misjonsengasjement. Sammen med
NMS skaper vi engasjement både for den lokale menigheten,
og for arbeidet våre to organisasjoner er en del av.

Hvem er vi?
NMSU er NMS sin barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en frivillig,
demokratisk organisasjon som består av rundt 250 lokallag og i overkant av
500 enkeltmedlemmer.

Hva vil vi?
NMSU vil at barn og unge skal bli kjent med Jesus Kristus og få en identitet
som kristne. Vi er skapt til fellesskap og vi formes i møte med Gud og
andre mennesker. I NMSU skal barn og unge derfor få møte andre kristne,
oppdage at de er del av den verdensvide kirke og selv få være med i Guds
misjon. Visjonen vår – «Unge disipler i hele verden» - gir retning for en måte å
leve på som bygger på det kristne misjonsoppdraget vi finner i Bibelen.

Unge disipler
En disippel er alltid underveis. På denne reisen i livet er målet hele tiden å
bli bedre kjent med Jesus Kristus. Det blir vi når vi lever nært til Gud og til
beste for våre medmennesker, slik Jesus Kristus gjorde.

i hele verden
En disippel er alltid del av et kristent fellesskap. Gjennom NMSU og NMS
får vi oppleve kirkens verdensvide fellesskap, og gjennom møter med
mennesker fra andre deler av verden blir både troen og livet vårt forandret.
Vårt håp er at barn og unge med tilhørighet i NMSU skal få oppleve at de er
en del av denne verdensvide kirken, og at det er bruk for dem i Guds misjon.
På bakgrunn av dette jobber NMSU for å engasjere barn og unge til å dele
tro, tid, ting og talent. Dette gjør vi fordi:
•
•
•
•

Når vi deler tro blir andre kjent med Jesus
Når vi deler tid bygger vi fellesskap med hverandre
Når vi deler ting skaper vi en mer rettferdig verden
Når vi deler talent utgjør vi en forskjell for andre

Hva gjør vi?
•
•
•

Forkynner om Jesus Kristus og et liv som hans etterfølgere
Informerer om NMS sine prosjekter
Sender ungdommer til NMS sine samarbeidspartnere

