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INNLEDNING

Vårt kall er å
vinne, utvikle,
utruste og
sende.

Vårt kall er å vinne, utvikle, utruste og sende. Dette vil vi oppnå ved et
mangfoldig indremisjonsarbeid i hele kretsen rettet mot barn, unge,
voksne og eldre. Ved utarbeiding av en strategiplan er det viktig at vi er
bevisste på at organisering og struktur ikke er nok. Jesus sier: ”Uten meg
kan dere intet gjøre.” Joh. 15,5. Skal misjonsarbeidet lykkes må Herren få
rom i våre liv ved at Ordet og Ånden leder og setter retning både for den
enkelte av oss og det misjonsarbeid vi står sammen om.
I innledningen til strategiplanen 2009 - 2011 understrekes det ”Enhver
strategi må ta utgangspunkt i den foreliggende situasjonen.” Videre står
det: ”Hvis vi ikke er ærlige når det gjelder den foreliggende situasjonen,
så lurer vi oss selv. Og fratar oss selv mulighet til å nå de målene vi har
satt oss.”
I en tid der vi ser tilbakegang i mye av bedehusarbeidet i kretsen kan det
være vanskelig å være ærlige i beskrivelsen av nåsituasjonen. Men vi tror
det er avgjørende viktig for å nå de målene vi har satt oss.
Med bakgrunn fra de 4 strategisamlingene som ble avholdt våren 2012,
statistikk ang. forkynnelse i kretsen og gruppens egne vurderinger, vil vi si
følgende om nå-situasjonen.
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NÅ –
SITUASJONEN
Askøy
Austevoll
Fjell
Sund
Bergen Sør
og Vest

A. – Askøy
Bare Florvåg, Hetlevik , Treet og Follese av de 10 bedehusene på Askøy har regelmessige møter
hver uke eller annenhver uke. Magnar Ådlandsvik har i mange år fungert som kretsens barneog ungdomsarbeider på Askøy. Han driver flere Ten-grupper og yngreslag og når gjennom det en
del barn og unge. I alle bedehusene på Askøy er forsamlingene beskrevet som aldrende.
Det er verd å legge merke til uttalelsen fra kretsarbeider Magnar Ådlandsvik (2008):
”Bedehusvirksomheten på Askøy er dramatisk redusert de siste 5 årene.”
Fellesforeningen for Askøy ble nedlagt for 8-9 år siden pga vanskeligheter med å få personer til å
stille i styret. Dette var nok med på å svekke indremisjonsarbeidet på Askøy. Det var et lyspunkt
når indremisjonsforsamlingen IMA startet opp i Florvåg bedehus i 2004. Her er det faste møter
søndag kl.11.00 med 15 – 20 møtedeltakere. Men forsamlingen beskrives også her som en
aldrende forsamling. Det drives ikke barne- og ungdomsarbeid og det er ikke barnefamilier som
har dette som sin forsamling.

B. – Austevoll
Det er 5 bedehus i Austevoll etter at Stolmen bedehus ble solgt i vinter. Bare Storebø bedehus
har regelmessige møter hver uke. På 2 av bedehusene er det nesten ikke møtevirksomhet.
Fellesforeningen Austevoll Indremisjon er i praksis ikke i funksjon. Det drives noe barnearbeid
men ikke ungdomsarbeid knyttet til bedehusene. Alle bedehusene er preget av aldrende
forsamling. Samarbeidet med Den norske kirke i Austevoll har fungert bra frem til nå.

C. – Fjell
Det er 18 bedehus i Fjell. Bedehusene på Kolltveit og Foldnes er lagt ned de siste par årene. I
tillegg er møtelokalet i Knarrevik nedlagt. Bedehuset på Misje har avviklet møtevirksomheten.
Det er fast ukentlig møtevirksomhet i 4-5 av bedehusene. Omkring halvparten av bedehusene
har kun sporadiske møter. Her drives en del barnearbeid, men lite og ingenting av
ungdomsarbeid utenom på Fjell-ly.
På Fjell- ly samles mange barn på leirer. Det har også vært en del unge tenåringer på leir, men en
har i liten grad lykkes å samle unge over 15 år. Basement på Fjell-ly samler en del unge hver
mandag. Brattholmen, Knappskog, Nese og Turøy bedehus har god virksomhet.
På steder som Syltøy, Vindenes og Sekkingstad så det for få år siden mørkt ut med tanke på
videre drift av bedehusene, men på disse plassene er det kommet nye yngre krefter inn, spesielt i
barnearbeidet.
I Brattholmen bedehus har det vært en svært positiv utvikling siden 2011, og der er nå faste
formiddagsmøter hver søndag med opptil 120 personer, hvorav 25 – 40 er barn. Her er kommet
til mange nye barnefamilier. Fra høsten 2012 er ett søndagsmøte i måneden lag til
Bibelskolehallen. Her samles 150 – 200 personer og fra høsten 2013 økes det til 2 søndagsmøter
i måneden her. Forsamlingen i Brattholmen arbeider med å realisere nytt bedehus
”Straume Forum” innen 2015.
Utenom Brattholmen, Turøy og delvis Nese, så må forsamlingene betegnes som aldrende. Sotra
Indremisjon er en aktiv fellesforening for hele Sotra som har egne lokalradiosendinger og som
arranger møteaksjoner og ulike arrangementer, oftest på Fjell-ly. Sotra Indremisjon har også egen
arbeider i deltidsstilling som driver barnelag i Telavåg.

D. – Sund
Det er 3 bedehus i Sund: Forland, Toftarøy og Telavåg. Bedehusene på Kleppe og Klokkarvik er
nedlagt for en del år siden. Sund kyrkjelydshus og Kausland kirke er noe brukt som møteplass for
M.I.
Det drives to barnelag av Sotra Indremisjon sin arbeider. Det er lite møtevirksomhet i Sund og
det er aldrende forsamlinger.

E. – Bergen Sør og Vest.

Det er 7 bedehus i denne delen av kretsen. Siste året har imidlertid arbeidet i Hilleren bedehus
blitt meldt ut av kretsen og knyttet mot Bergens Indremisjon .
Godvik, Kaland og Søreide har forholdsvis lite arbeid og er aldrende forsamlinger. Skeie bedehus
i Rådalen har fått ett oppsving siste årene hvor yngre krefter er kommet inn og har startet
barnearbeid. Nesttun og Blomsterdalen har faste søndagsmøter og aktivt forsamlingsarbeid. Her
er mye barnearbeid, og Blomsterdalen har i tillegg det klart største ungdomsarbeidet i kretsen.
Begge forsamlinger (og særlig Blomsterdalen) når unge familier.
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Utviklingstrekk i
arbeidet

A. –Aldrende forsamlinger

Fra 1970-tallet har vi sett en negativ utvikling i bedehusarbeidet med aldrende forsamlinger og
6 bedehus er nedlagt. Pr i dag har vi arbeid i 44 bedehus i kretsen. Omkring 40 av disse bedehusene
har det vi kaller aldrende forsamlinger. Det er kun Blomsterdalen, Brattholmen og delvis Nesttun som
har et forsamlingsarbeid som når unge familier i en slik grad at det rekrutterer nye og gir vekst i
forsamlingen. Det er enda mye godt barnearbeid rundt om i bygdene, men vi har nesten ikke
ungdomsarbeid for ungdommer over 15 år.
Flere bedehus er nedlagt de siste årene og stadig flere er truet av nedleggelse.

B. - Dramatisk nedgang i forkynnervirksomheten

Forkynnelse av Guds ord er selve saken for kretsens eksistens. «Med Guds ord til folket» er vårt motto.
Med det som bakgrunn er det svært alvorlig når statistikken viser en dratamatisk nedgang i
møtevirksomheten.
Når vi slår sammen antall møter for møteuker og 2-4 møter i sammenheng i kretsen får vi følgende tall:
(vårsemester)
1965
1987
2001
2012
327 møter
288 møter
162 møter
75 møter
Antall møtesteder hvor kretsen arrangerte møter er gått ned fra 72 steder i 1987 til 37 steder i 2012.

C. –Veksten skjer i de store forsamlingene

De store forsamlingene har en tendens til å forbli store og det er også her vi ser vekst. Siden gjeldende
strategiplan ble igangsatt er det startet opp 2 nye barnelag. (Det ene er startet høst 2012). Begge 2 i
Brattholmen. De små og aldrende forsamlingene blir mindre og det har vist seg vanskelig å snu denne
utviklingen .
Skal utviklingen endres og skal vi nå flere med Guds ord, så tror vi at det må satses på sentralisering og
etablering av flere større forsamlinger.
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Satsingsområder

Strategiplan 2009 - 2011 har 12 prioriterte satsingsområder. 5 på kretsnivå, 1 på regionalt nivå
og 6 på lokalnivå. De prioriterte satsingsområdene omfatter det meste av misjonsarbeidet i
kretsen. Vi mener at de fleste av de 6 prioriterte satsingsområdene på kretsnivå og regionalt nivå
egentlig ikke er uttrykk for satsing, men mer uttrykk for organisering, tilpasning og
gjennomtenkning. Det mest konkrete er målsetting om 15 nye barnelag og 5 nye ungdomslag. I
planperioden fra 2009 til 2011 ble det startet ett barnelag og ingen ungdomslag. Vi tenker at 12
satsingsområder er for mange. Vi må i sterkere grad spisse satsingen, slik at kreftene og ressursene
blir rettet mot færre områder og mål. Når vi vurderer i hvilken grad målene i strategiplanen er
oppnådd, så er vår konklusjon at målene i liten grad er oppnådd. Av målet om oppstart av 20
nye barne- og ungdomslag ble resultatet 1. (5%)
Vi mener at hovedårsaken til at så få av målene er oppnådd har sin årsak i at det ikke er knyttet
tiltak opp mot strategiplanen. Hva kan og må gjøres for å oppnå målene? Hvilke ressurser
kreves, og hvor realistisk er målene. Hvilke tiltak må settes inn? Hvor ligger ansvaret for
gjennomføring og måloppnåelse? Det er også viktig å prioritere hva det skal satses på og brukes
ressurser på. Vi kan ikke ha 12 prioriterte satsingsområder som alle er like viktig og som skal
prioriteres like høyt. Når alt skal prioriteres skjer det lett at ingenting blir prioritert, eller at en
prioriterer det som ligger ”nærmest” mens det egentlig var noe annet som burde blitt prioritert.
Vi tenker at med utgangspunktet i vårt kallsoppdrag og beskrevet nå-situasjon, så vil vi foreslå
følgende 4 prioriterte satsingsområder:
- Guds ord/Bønn
- nå nye
- lederutvikling
- struktur.
I tillegg er det et punkt om økonomi.
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4

prioriterte
satsingsområder.

1.
Guds Ord/Bønn
Forkynnelsen av Guds ord er og
må forbli det mest sentrale i alt
misjonsarbeid i kretsen.
Vi tror det er Bibelens budskap
som frelser, bevarer og utruster.
Derfor må lagsarbeid, leirarbeid
og alt forsamlingsarbeid ha fokus
på forkynnelsen av Guds
åpenbaringsord.
”Å be er å åpne sitt hjerte for
Jesus”, skrev Hallesby.
Vi trenger mennesker som lever
hverdagslivet i tett og åpen
relasjon til Jesus.
Vi tror at Bønn og Bibel påvirker
oss og former oss til å leve i plan
med Guds vilje for våre liv.
Vi ønsker i denne strategiplanen
å bevisstgjøre oss på bønnelivet
hos den enkelte og i våre store
og små fellesskap.

Mål:

1. Øke forkynnelsen i kretsen
2. Se flere som ved et aktivt bønneliv får en sterkere
relasjon til Jesus.
3. Bønn blir prioritert og praktisert i større grad i
forsamlingene.

Tiltak:
A. Flere steder begynner med faste møtesamlinger
B. Flere møteuker og fellesaksjoner.
C. Samarbeidsprosjekt mellom bedehusene.
D. Bønnens år
E. Bønnebrosjyre
F. Gjennomføre bønneleir på Fjell-ly
G. Bønnesamlinger
H. Bevisst på at vår oppdragsgiver er ”gitt all makt”
I. ”Tro på hjemmebane”
Ref. En av ImF` sine satsingsområder.

2.
Nå nye
Vårt hovedoppdrag er å vinne
nye for Jesus.

Mål:
1. Se mennesker bli frelst
2. Få etablert et bærekraftig forsamlingsarbeid
på Askøy og i Austevoll
3. Få etablert et bærekraftig forsamlingsarbeid
på Sotra ved å støtte nyetableringer som
Straume Forum.

Tiltak:
A. Lags- og foreningsarbeidet
Oppstartspakke
B. Forsamlingsbygging
Ta med nye
Alphakurs
D. Evangeliske aksjoner
Satse på regelmessige møteaksjoner i våre
regioner.
E. Lokalradio
Videreutvikling av lokalradioarbeidet til
Radio Fana og Sotra Indremisjon.

3.
Lederutvikling

Brennende, målbevisste og
dyktige ledere fører arbeidet
mot målet.

Mål:
1. Få flere til å ta lederansvar i lagsarbeidet
2. Gi opplæring og dyktiggjøre flere ledere

Tiltak:
A. Lederskole
Kursing og opplæring av ledere i
barne- og ungdomslag.
B. Forsamlingsforum
Samle foreningsledere /forsamlingsledere
til inspirasjonssamlinger.

4.
Struktur
Struktur handler om å organisere
og legge arbeidet opp på den
mest hensiktsmessige måten for
å oppnå det viktigste: Å vinne
og utvikle mennesker for Jesus.

Mål:
1. Få på plass den mest tjenlige organiseringen og
strukturen på krets- og regionalt nivå.
2. Arbeide for et tettere samarbeid for
indremisjonsarbeidet i Midthordland, Bergen og
Nordhordland. Vurdere de nåværende kretsgrenser.
3. Utnytte ressursene og finne samarbeidsformer
med ImF og Bibelskolen som styrker
misjonsarbeidet lokalt og på kretsnivå.

4.
Struktur

Tiltak:
(forts..)

Struktur handler om å organisere
og legge arbeidet opp på den
mest hensiktsmessige måten for
å oppnå det viktigste: Å vinne
og utvikle mennesker for Jesus.

A. Sentralisering, færre og større forsamlinger.
Det er en tydelighet på at det er de små
forsamlingene som dør ut og de større
som har vekst. Dette gir grunnlag for å ha
fokus på å tenke regioner hvor det er
naturlig å sentralisere/slå samme og bevisst
satse på forsamlingsbygging. Aktuelle
regioner som i dag ikke har bærekraftig
forsamlingsarbeid: Askøy og Austevoll.
B. ImF og Bibelskolen
Ta opp med ImF og Bibelskolen hvordan
vi best kan utnytte ressursene og finne
fram til samarbeid som styrker
indremisjonsarbeidet i regionen.
Gjennomgang av fellestiltak.
C. Sammarbeid.
Igangsette en prosess med tanke på bedre
samarbeid av indremisjonsarbeidet i
Midthordland, Nordhordland og Bergen.
Kretsgrenser er trukket opp i en annen tid
den vi nå er i med tanke på fremkomst.
Dette må drøftes med nabokretsene.
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Økonomi

Kretsen sliter med underskudd, ikke minst etter at en har mistet inntekter fra Misjonsheimen.
Foreningsgaver er redusert de siste årene da antall foreninger reduseres, forsamlingene er mindre
og antall møter er redusert. De fleste foreningene har mindre å bidra med til fellesskapet
(kretsen) og er mere opptatt med hvordan en skal klare sine egne utgifter.
Vi ser at de fleste givere i dag er eldre og det er derfor avgjørende at vi når nye i den voksne
generasjonen som kan bære det økonomiske ansvaret videre.
Det er viktig å finner et forsvarlig nivå for kretsarbeidere slik at regnskapet går i balanse hvert år.
Fjell-ly går i balanse takket være stor dugnadsinnsats, inntekter fra julemesse, gaver og kollekter.
Det er her viktig å finne balansen mellom misjonsdrift og forretningsmessig drift og til å utnytte
anlegget til en hver tid så godt som mulig.
Det er betalt en god del ned på gjelden slik at utgifter til renter og avdrag reduseres.
Fjell-ly har behov for å utvikle seg videre for å være et moderne misjonssenter med fasiliteter og
tilbud som gjør det er trivelig å være der. Denne videreutviklingen bør og gi muligheter til å øke
inntektene i den forretningsmessige delen for å kunne betjene økte lånekostnader.

Målsetning:

Øke gaver fra faste givere til det doble innen tre år, slik at en har litt mer forutsigbarhet og
fundament på det som kommer inn.
Oppfordre foreningene til å være med å bidra mere til kretsfellesskapet og vise at de kan ha
fordeler av å være med.
Utnytte anlegget Fjell-ly så godt som mulig for å få øke inntektene.
Undersøke tilskudd og stønadsordninger som kan være med å finansiere nye tiltak.
Kretsarbeidet og leirplassen Fjell-ly må markedsføres spesielt i våre forsamlinger der det er yngre
familier. Fjell-ly må og markedsføres i vår region med tilbud om utleie og tjenester som kan
passe inn i vår sammenheng.
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Refleksjoner

For å komme på offensiven og snu den negative utviklingen vi har sett i kretsen de siste tiårene, så tror vi at
sentralisering og forsamlingsbyggingen blir viktig. Det betyr ikke at vi ønsker å svekke det arbeidet som i dag
finnes i våre bedehus med bl.a. et godt barnearbeid.
Men vi ser at vi trenger nye voksne som kan bidra med å gå inn i både lags- og leirarbeidet og å styrke
økonomien slik at vi også kan styrke bemanningen i kretsen.
For å oppnå dette, så viser vår erfaring at det skjer ved sentralisering og bygging av større fellesskap. Det er
ikke realistisk og fornuftig at det skal bygges opp et livskraftig forsamlingsarbeid i alle vår 44 bedehus i kretsen.
Moderne infrastruktur og endrede samfunnsforhold gjør at det må organiseres på en annen måte i dag enn for
50 – 100 år siden. Hver av de 4 regionene i kretsen (Askøy, Sotra, Bergen vest – sør og Austevoll) bør alle ha
minst ett sentralisert forsamlingsarbeid som er bærekraftig i den forstand at det rekrutterer unge familier og
nye voksne. I dag finner vi slike forsamlinger bare i Bergen og på Sotra. Askøy og Austevoll har kun det vi
kaller aldrende forsamlinger. Å arbeide for et sentralisert forsamlingsarbeid som for eksempel Straume Forum
på Sotra, betyr ikke at alle andre bedehus på Sotra skal legges ned. Tvert imot ønsker vi at et slikt sentralt
forsamlingsarbeid også skal styrke arbeidet i mange av de 17 bedehusene som er igjen på Sotra. Det kan skje
ved at de som samles til storsamling i Straume Forum om søndagene, blir inspirert og utrustet til å gå inn i
barnearbeid og ev. mindre samlinger i lokalmiljøet der en bor utover på Sotra.
Kretsen når i dag nesten ikke tenåringer og ungdommer. Dette på tross av at kretsen ligger i et av de mest
folkerike områdene i hele ImF. Vi ser også at om vi ikke når de unge i lagsarbeidet, så når vi de heller ikke i
leirarbeidet på Fjell-ly. Vi er overbevist om at et sentralt forsamlingsarbeid også vil skape et større og livskraftig
ungdomsarbeid som også vil ha betydning for leirarbeidet på Fjell-ly for denne aldersgruppen. Vi tror også at
et livskraftig og stort forsamlingsarbeid vil bli viktig for framtidig rekruttering av leirledere på Fjell-ly. Når vi
har lokale ledere som er bevisste på å knytte det lokale arbeidet inn mot kretsen, så ser vi og at sentralisert
forsamlingsbygging gjør at kretssamlingene på Fjell-ly i sterkere grad blir preget av unge familier m/barn og
ungdommer. Dette så vi på Fjell-ly dagen i 2012. For at strategiplanen skal få praktisk betydning for
misjonsarbeidet i M.I. er det nødvendig at den følges opp med utarbeiding av handlingsplan som blir brukt av
styret og kretsadministrasjonen i nærkontakt med det lokale arbeidet.

Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For
dere vet at i Herren er ikke deres arbeid forgjeves. 1. Kor. 15,58

Innledning
Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For
Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik
som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Lukas 18.16-17
Barne- og ungdomsarbeidet har stått sterkt i kretsens 50 år lange historie.
Lag- og leirarbeidet har vært og er fremdeles viktige arenaer for trosformidling.
Barn og unge trenger sterke trosforbilder som står grunnfestet i troen for selv å kunne utvikle en
livsnær tro.

Vi ønsker å vinne og bevare barn og unge for Kristus ved å
utruste voksne og ungdommer som ledere i barne- og
ungdomslag.
Fjell-ly
Fjell-ly er kretsens viktige misjonsstasjon og er et viktig virkemiddel for å utruste barn, unge og
voksne til et liv i fellesskap med Jesus. Vi mener at Fjell-ly fremdeles skal være et sted der fokuset
er å drive barne- og ungdomsleirer med trosformidling for barn og unge. Ved å fortsette det
gode arbeidet i driften av leirstedet vil Fjell-ly fremdeles kunne være et godt samlingssted for
hele familien. Vi ønsker at leirstedet skal brukes enda mer til utrustning av barn, unge og voksne.
Ved å tenke strategisk kan Fjell-ly bli et knutepunkt for større og mindre forsamlinger og lag i
kretsen.

Leirarbeidet

Mål:

Barne- og ungdomsavdelingen har
arrangert 16-17 leirer hvert år de siste
årene. Vi ser at deltakertallet varierer
fra år til år, men har gått ned fra 796
deltakere i 2009 til 497deltakere i
2012.
Denne utviklingen gir oss en vekker,
og dette er en utvikling vi må arbeide
for å snu. Noe av årsaken til
nedgangen er at det ikke har vært
arrangert leirer for eldre ungdommer
de siste årene. I tillegg har det vært
vanskelig å rekruttere deltakere til
tenleirene. Fra å arrangere 3 tenleirer i
2009, har en måtte avlyse flere
tenleirer de siste to årene. Vi ser at
barneleirene stort sett er fulle, men at
vi mister mange i overgangen mellom
barneleirer og tenleirer.
En stor utfordring med leirarbeidet er
ledersituasjonen, men arbeidet med å
danne leirlederteam bærer frukter i
form av kontinuitet i lederstaben. Vi
ønsker å videreføre arbeidet med å
bygge sterke lederteam.

- Gjennomføre 10 barneleirer i året
- Gjennomføre to tenleirer i året
- Gjennomføre en generasjonsleir i året
- Gjennomføre en ungdomsleir i året.
- Arbeide med mulighetene for å arrangere en familieleir i
året.

Tiltak:
-utvikle ledertreningsskole inn mot unge ledere i
leirsammenheng. Vi tror at leirarbeidet er en god måte å
trene opp ledere som kan gå ut fra leirstedet vårt og bidra
inn i lokalt arbeid.
-omlag 50 % stilling av BUAs ressurser brukes til
leirarbeider/leirkoordinator. Dette innebærer at større deler
av selve leirgjennomføringen overføres til Barne- og
ungdomsrådet (BUR)
-fortsette arbeidet med lederrekrutering. Arbeide konkret inn
mot de større forsamlingene for å danne flere leirteam.
Dette blir en viktig oppgave for leirkoordinator.
-arbeide med å videreutvikle leirene og arbeide med nye
leirkonsept.
-arbeide bevisst med å få barn/deltakere med på leir i
overgangen mellom barneskole og ungdomsskole

Barne- og
ungdomslag
Vi ser at lagsarbeidet i kretsen har gått ned
over en lengre periode. I 1996 var det 60
barne- og ungdomslag, i 2010 var 34 lag og
26 lag i 2012. Disse lagene fordeler seg
ujevnt rundt i kretsen med 10 lag i Fjell, 7 lag
i Bergen, 6 lag på Askøy, 1 lag i Austevoll og
2 lag i Sund. Dette betyr at grunnstammen i
barne- og ungdomsarbeidet i kretsen blir
mindre og vi når færre med evangeliet. Vi ser
at kretsen trenger flere møtesteder i barn og
unges lokalmiljø hvor en møter brennende
voksne ledere og gode trosformidlere. Vi vil
frem mot 2020 stå bak ImF UNG sitt mål om
å nå 500 levedyktige barne- og ungdomslag
nasjonalt. Og vi ønsker derfor å bidra til å
starte 3 nye barnelag og 1 nytt ungdomslag i
kretsen. BUR ønsker at fokuset på barne- og
ungdomsarbeid skal speiles i hele arbeidet
som drives i kretsen.
BUR ønsker at en større del av barne- og
ungdomssekretærens stilling går til
lokallagskontakt og utvikling av nye lag.
Dette innebærer ikke at barne- og
ungdomssekretæren skal starte og drive
lokallag, men være til hjelp i oppstart av nye
lag og utvikling av eksisterende lag.

Mål:
- Starte 3 nye barnelag i kretsen
- Starte 1 nytt ungdomslag
- Utruste nåværende og nye ledere til arbeid i lokale lag
- Gå inn i samarbeid med andre kristne organisasjoner for å
tenke strategisk hvor en bør starte lag

Tiltak:

- gjennomføre inspirajonssamlinger for ledere i kretsen en gang i
året. I tillegg ønsker vi å bidra og legge til rette for at ledere i
barne- og ungdomsarbeidet i kretsen skal bruke ImF UNG sine
samlinger.
- arbeide for å opprette nettverk av barne- og ungdomslag i
kretsen.
- arbeide med bevisstgjøring i større forsamlinger om behovet
for å starte lag i bygder og tettsteder i kretsen, og utfordre til å
starte barne- og ungdomslag.
- bruke ImF-UNG sitt ressursmateriell angående oppstart av
lokallag
- største delen av barne- og ungdomssekretærens stilling går til
lokallagskontakt i kretsen. Vi ønsker da at barne- og
ungdomssekretæren oppretter kontakt med andre kristne
organisasjoner i kretsområdet for å starte et strategisk samarbeid
om oppstart av nye lag.
- søke kommunal tilskudd ved oppstart av nye lag og til konkrete
prosjekter.

