norkirken

norkirken

nordhordaland

nordhordland

1. Hvem skal jeg gå til? Hvem ligger på mitt
hjerte?

STRATEGIPLAN

2. Hvem skal jeg gå sammen med? Hvem i
menigheten vil jeg ta kontakt med?
3. Hva er drømmen min for Norkirken
Nordhordaland?

Norkirkens visjon:

”Vi vil ære Gud og formidle hans kjærlighet”
"Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere
til å gå ut og bære frukt, frukt som varer.'' Joh. 15, 16

3. UT: MISJONAL PRAKSIS

HOVEDSATSNINGSOMRÅDER 2018:
1. OPP: STORSAMLINGER OG G2
Storsamlinger annenhver søndag
• Lovsang, bønn og tilbedelse er sentralt i gudstjenesten
• Ulike tjenesteteam
• Målrettet undervisning og forkynnelse
• Barn og unge aktive deltakere
G2 ca. en gang i måneden
• Være et sted for lovsang, bønn og tilbedelse

Lokalt:
• Hvert medlem i Norkirken er bevisste kristne som bygger
relasjoner, viser godhet og bruker de muligheter Gud åpner for
oss i hverdagen
• Informasjon om misjonsarbeidet i menigheten
• Nå ikke-kristne med kurs i kristen tro
Internasjonalt:
• Betydelig satsing i Bangladesh

BLESS – en modell for misjonal livsstil

Nådegaveutrustning
• Norkirken består av team og mennesker som er i tjeneste med de
nådegaver de har fått

Be

Vi ber for mennesker vi møter i våre
daglige liv. All misjon starter med bønn for mennesker.

Lytte

Å lytte med interesse skaper tillitt, og gir nødvendig
Innsikt for selv å kunne dele. Aktiv lytting når vi er
sammen med våre medmennesker er en måte å gi tid til
andre mennesker

Ete

Vi kan invitere på et måltid hjemme eller ute. Å dele
bordfelleskap skaper både vennskap og gode rammer for
samtaler.

2. INN: GRUPPER OG RELASJONSBYGGING
Bygge livsnære fellesskap i gruppene og i menigheten
Hjelp til å leve et engasjert trosliv med utadrettet fokus
Inspirere til og sette i gang misjonale praksiser
Styrke det sosiale

Service Vi kan glede og tjene andre med små oppmerksomheter og
gode oppmuntringer. Det kan være en blomst, et lys, en
kake, en invitasjon til å være med på kino, konsert eller joggetur.
Bruk fantasien!

OPP

Opprettholde barne- og
ungdomsarbeidet fra 0-25 år
INN

UT

Samtale Vi deler våre egne historier, erfaringer i troslivet og evangeliet.

