Strategiplan 2020-2024
Hvem vi er
NMSU er NMS sin barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en frivillig, demokratisk
organisasjon som består av rundt 180 lokallag og 4000 medlemmer.

Vår visjon
Unge disipler i hele verden
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. Dette blir vi når vi lever nært til Gud og deler tro, tid, ting
og talent.

...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.

Hva vi vil
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. Vi tar del i Guds misjon
gjennom å dele evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling.

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
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Hva vi gjør
•
•
•

vi utvikler ressurser for barn, unge og familier
arrangerer egne leirer og leirer i samarbeid med andre
vi arrangerer turer til NMS sine samarbeidspartnere

Så langt har vi kalt disse arbeidsområdene henholdsvis Ressurser, Ucamp og
Uteam.

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.

Satsingsområder
Samarbeid med Den norske kirke
Mål: Flere samarbeidsavtaler
Den norske kirke driver trosopplæring med utgangspunkt i Plan for trosopplæring.
Planen
legger
opp
til
et
samarbeid
med
frivillige
barneog
ungdomsorganisasjoner, og i tillegg legger samarbeidsplattformen Kirkens unge
basis for koordinert samarbeid på ulike nivå i Den norske kirke.
Et samarbeid vil utvikle seg ut ifra behov og muligheter i Den norske kirke og våre
ressurser, dette vil derfor kunne se ulikt ut på ulike steder. Vi ønsker at NMSU, NMS
og NMS Eiendommer kan jobbe sammen for å få til gode samarbeid med Den
norske kirke.

Leir
Mål: Flere samarbeidsleirer med menigheter og flere frivillige hovedledere
Vi er stolte av vår tradisjon som leirorganisasjon, og ønsker å bygge videre på denne
i strategiperioden. For at leirarbeidet skal kunne utvikles ønsker vi samarbeid med
menigheter og å rekruttere flere frivillige hovedledere. Gjennom menigheter og
frivillig engasjerte kommer vi i kontakt med nye grupper som kan være interessert
i leir. En forutsetning for all utvikling i leirarbeidet er at det er kvalitet i alle ledd og
relevant innhold.

Frivillighet
Mål: Ansatte bruker mer tid på å utruste frivillige
Vi ser et stort potensial i at frivillig engasjerte kan få bruke sine talenter i
organisasjonen. Når ansatte bruker arbeidstiden på å utruste frivillige fremfor å selv
utføre oppgavene, får vi gjort mer. Vi ønsker derfor å legge til rette for vekst
gjennom en satsing på frivillighet.
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Tverrgående tema som gjelder alle satsingsområdene:
1.

Medlemsvekst: I alle våre aktiviteter ønsker vi å oppmuntre deltakere til å bli
medlemmer. Medlemskap er både et virkemiddel for å virkeliggjøre
visjonen vår og en inntektskilde.
1. Globalt perspektiv: I alle våre aktiviteter vil vi arbeide for å synliggjøre at den
kristne kirke er global. Dette gjør vi ved å legge til rette for at Hald-studenter,
Ucrew- og Uteam-deltakere, samt tidligere misjonærer, kan dele erfaringer
fra kirker i andre land. Vi vil også fokusere på årsinnsamlingen på våre leirer,
og på å rekruttere fastgivere til denne.
2. Lederutvikling: I alle våre aktiviteter vil vi arbeide for å utvikle ledere.
Lederkurs og utviklingsveier for frivillige ledere vil være viktige i denne
sammenheng.
3. Bærekraft: I alle våre aktiviteter vil vi arbeide for å gjøre klimavennlige
prioriteringer.
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