Vil du reise på Uteam med menigheten din?
Uteam er turer til NMS sine samarbeidspartnere i utlandet, med undervisning i forkant, underveis og i
etterkant av turen.
NMSU har laget et opplegg som lett kan brukes i menigheten, og som setter fokus på læring, gode
rammer for turen, nyttige og spennende oppgaver for teamet og at engasjementet deltakerne får blir
brukt inn i lokalmenigheten etterpå.
Gjennom Uteam vil vi styrke den lokale kirken i Norge og i samarbeidslandet, og engasjere
ungdommer til å leve for noe større enn seg selv.

Hvorfor bør menigheten din sende ungdommer på tur?
Å involvere unge i en kirke utenfor Norge er et godt redskap for å oppfylle trosopplæringens mål om å
gi de døpte en erfaring av å høre til en verdensvid kirke. Det er spennende og lærerikt å møte
ungdommer fra andre kulturer.
NMSU vil legge til rette for at flere unge i Norge skal få en større forståelse for verdens globale
utfordringer, møte unge fra andre deler av verden og få en dypere forståelse av hva misjon er. Vi tror
Uteam er et godt virkemiddel for å få det til!
På alle Uteam-turer legger vi opp til at man er med å bidrar med noe, og er i tett dialog med lokale
partnere slik at bidraget faktisk er nyttig.

Hvis menigheten ønsker å reise på et Uteam kan NMSU stille med:
•

•

Kursopplegg
o Ressurshefte med opplegg til to-fire samlinger (avhenger av lengden på
samlingene).
o Notatbok med innhold om bønn til alle deltakerne på turen.
Kursholder (valgfritt)
o Menigheten kan velge mellom å holde kurset selv, eller at NMSU kommer til
menigheten og arrangerer kurset.

•

Reiseleder på turen (obligatorisk)
o Ansvarlig for programmet på turen sammen med menighetskontakten.
o Har kontakt med samarbeidspartnerne våre i landet teamet reiser til, og sørge for at
de er forberedt på et besøk.

•
•
•
•

Påmeldingssystem til turen.
Idéer til hvordan menigheten kan bruke turen inn i menighets- og ungdomsarbeidet.
T-skjorte til alle deltakerne.
Praktisk planlegging av turen i samarbeid med menigheten
o Bestilling av flybilletter og opphold. NMSU har kontakter inn i to ulike
reisebyrå; Gtravel og Plussreiser.
Økonomisk støtte gjennom K-stud (ca kr 800,-. Per dag) og NMSU (kr 1000,- per deltaker. PS:
kun hvis deltakerne blir medlem i NMSU)

•

Kostnad
•

•

Reisekostnader i forbindelse med turen
o Deltakerne betaler en egenandel, menigheten bestemmer selv om de vil dekke noe
eller om deltakerne selv skal dekke alle kostnader.
Reisekostnader og honorar på 2000,- for reiseleder fra NMSU.

