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Oppgavebeskrivelse for Misjonsutvalget.  

 

Menighetens visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse. 

Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt 

eget land, gjennom mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og levende 

menighetsfellesskap. 

Menigheten skal: 

- være en åpen og levende menighet som inkluderer alt Guds folk 
- arbeide for synlig enhet mellom kristne og lokale menigheter 
- arbeide for medmenneskers omvendelse 
- hjelpe barn og ungdom fram til et selvstendig og bevisst liv i Kristus 
- utfordre og utruste menighetens medlemmer til å ta del i det evangeliserende, diakonale 

og disippelbyggende arbeidet 
- plante og vise omsorg for nye menigheter 
- påvirke lokalmiljøet positivt gjennom åndelig og sosialt arbeid 
- være delaktig i Misjonskirken Norges nasjonale og internasjonale arbeid 
 

Ansvarsområde: 

- sette fokus på misjonsprosjekter menigheten støtter.  
- Dette gjøres ved å: 
- Bruke en del av infotiden i gudstjenesten (5-6 ganger i året) 
- Vise bilder og film 
- Supplere med informasjon om det aktuelle prosjektet 
- Gi misjonsinfo via egen skjerm i gangen i kirka 
- Flyers ned årets prosjekter deles ut ved anledning 
- Infostand i gangen etter gudstjenesten (en gang innimellom) 
 
- Videre: 
- foreslå misjonsprosjekter for lederskapet 
- evaluere prosjektenes fremdrift hvert år, og legge det fram for 
lederskapet 
- sørge for rullering av «frie midler misjonsprosjekter» (max 3 år pr 
prosjekt) 
- holde kontakt med misjonsprosjektene 
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- jobbe med forskjellige prosjekter for å samle inn penger,  
- f.eks. lynlotteri i prosjektet Veien til Betlehem,  
- ha misjons kafé etter gudstjenesten 
 

 Gruppens medlemmer: 

- leder velges av menighetens årsmøte  
- bør bestå av totalt 6 personer 
- kan knytte til seg flere personer ved behov, feks ifbm turer, lotteri 

 

Øvrige forhold: 

- Rapporterer til leder av gudstjenesteteam/lederskapet  
- Leder av misjonsutvalget stiller i lederskapsmøte 1 gang pr halvår, 

for å informere, samkjøre og planlegge (kalles inn av lederskapet) 
 

- Det henvises for øvrig til menighetens «Retningslinjer for ledere» 
 

  

 

  

 


