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SAMMEN ER VI SENDT  
«Slik Far har sendt meg, sender jeg dere.» (Joh. 20,21) 

Misjon er å dele det Gud gir oss. Kirken og alle døpte er sendt av den treenige Gud for å 
dele evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling. Vi døpes inn i vår lokale menighet – 
og samtidig inn i et verdensvidt fellesskap hvor Jesus Kristus knytter oss sammen. 

Misjons handler om kallet til alle døpte – hver enkelt av oss – om å dele vår tro og være 
Jesus Kristi etterfølgere i hverdagen. Det handler videre om menighetens evangelisering 
og diakoni i lokalsamfunnene og det globale oppdraget som vi har, sammen med den 
verdensvide kirken. 

Utdragene er hentet fra Den norske kirkes dokument misjon til forandring 
 

I NMS tror vi at misjon og eget trosliv henger sammen. Det handler om forankring og 
om hvordan vi forvalter våre ressurser, gaver og talent. Det handler om å dele og om å ta 
imot. Som NMSU skriver: 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. Vi vil oppmuntre menigheter til å 
engasjere seg i sitt lokalmiljø og være et vitnesbyrd om godhet og håp i sine omgivelser, 
samtidig som de har en global horisont. Vi har utviklet fire kjennetegn som vi ønsker å 
oppmuntre både oss selv og våre samarbeidspartnere til å praktisere: 
 
 1.  Vi vil søke Gud i bibel og bønn 
 2. Vi vil tjene Jesus der vi bor 
 3. Vi vil leve enklere 
 4. Vi vil ha et åpent bord 
 
Vi vil være brobyggere og knytte bånd mellom lokalmenighet og den verdensvide 
kirken. Slik kan vi lære av hverandre og sammen ta del i oppdraget med å: dele troen på 
Jesus, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom. 

Dette er ønsket som på mange måter reflekteres både i Den norske kirke, NMS og 
NMSU sine visjoner: 
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Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) 

NMS er en del av SMM som er et forpliktende samarbeid mellom Den norske kirke og 
sju misjonsorganisasjoner: NMS, Misjonsalliansen, Normisjon, Areopagos, HimalPartner, 
Den Norske Israelsmisjon og Stefanusalliansen. 

SMM arbeider for at lokal og global misjon skal bli en integrert del av hele menighetens 
liv. Visjonen er: Sammen om misjonerende menigheter - hvor evangeliet frigjør og 
utruster mennesker til å dele troen gjennom nærvær, handling og ord, lokalt og globalt.  

SMM er organisert gjennom et sentralt råd (SMM-rådet) og regionale utvalg i 
bispedømmene (SMM-utvalg). SMM-utvalgene består av representanter fra 
organisasjonene, misjonsrådgiver og en representant fra bispedømmekontoret. 
 
I arbeidet med å sette misjon på dagsorden er misjonsavtalen et konkret hjelpemiddel. 
En misjonsavtale er en forpliktende avtale mellom to parter: menighet og SMM-
organisasjon. Avtaleperioden er 2-4 år og er fornybar. En misjonsavtale gir menigheten 
større bredde i misjonsengasjementet og rikere kontakt med andre kirker. 
 

 
Mer informasjon om SMM på kirken.no/smm. 
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Misjonsavtalen 
 
Mål for avtalen: Menigheter med tydelig eierskap til misjonsavtalen og som 
gjennom givertjeneste, forbønn og personlig engasjement tar del i 
misjonsoppdraget, lokalt og globalt.  
 
Vi tror at: 

• Ved å styrke det menighetsbyggende arbeidet lokalt, skapes også et ønske om å 
engasjere seg globalt 

• Ved å knytte lokalmenigheten sammen med den verdensvide kirken, utvides 
perspektivet for hva kirke er og hvordan kirken kan være misjonal, lokalt og 
globalt 
 

Hva gjør vi?  
Både NMS og NMSU er i kontakt med menigheter i Den norske kirke. Under finner du en 
grov oversikt over hva vi gjør. 

 
• Informerer om arbeidet menigheten støtter utenfor Norge  
• Integrerer misjon i trosopplæringen - NMSU 
• Utruster menigheten til å være misjonal lokalt  
• Bygger nettverk mellom menigheter 
• Fokuserer på kompetansebygging og menighetsutvikling 
• Styrker menighetens migrantarbeid 

 

Hvordan gjør vi dette? 
• Gjennom å integrere NMS sine kjennetegn i alt vi gjør 
• Gjennom å knytte bånd mellom menigheter slik at de kan dele erfaring og støtte 

hverandre 
• Gjennom å informere og utfordre til å engasjere seg i en global virkelighet 

 

Forbønn, givertjeneste og engasjement 
Med misjonsavtalen ønsker vi å engasjere hele menigheten til å ta del i 
misjonsoppdraget med å utrydde fattigdom, bekjempe urettferdighet og dele troen på 
Jesus. Menigheten velger et land der de ønsker å støtte arbeidet.  
 
Ved inngåelse av avtale forplikter menigheten seg i henhold til Kirkemøtets vedtak i 
2012 (07/12): 
 

 Kirkemøtet oppfordrer menighetene til at helhetlig misjonsengasjement styrkes 
i forkynnelsen, synliggjøres i gudstjenester og i arbeid med lokale planer for 
trosopplæring, diakoni og kultur. 

 Alle døpte er kalt til å vitne om, og dele sin tro i hverdagen. Med frimodighet og 
respekt for andre mennesker skal menighetens trosopplæring og 
gudstjenesteliv utruste de døpte til dette som en del av menighetens 
misjonsarbeid. 
 

Menighetene er forskjellige, men utfordres til å spesifisere arenaer og områder i 
menighetens liv hvor avtalen skal være særlig aktuell. Følgende arenaer må være med: 
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1. Gudstjenesteliv: Forbønn, offer, forkynnelse  
2. Trosopplæring: Hvilke tiltak skal misjon integreres og synligjøres i? (eks "Lys 

våken", konfirmasjonstiden, leirarbeid, "Tårnagenter", korarbeid, søndagskole etc.) 
3. Voksenarbeid: Bibelgrupper, eldretreff, bønnetjeneste, unge voksne o.a. 

 
Menigheten tar ansvar for å: 

• Be for arbeidet 
• Innhente og videreformidle informasjon slik at menigheten får eierskap til 

arbeidet 
• Gi til arbeidet og på ulike måte skape engasjement for å bidra til å nå eget 

innsamlingsmål 
• Oppfordre til personlig givertjeneste knyttet til menighetens misjonsavtale 
• Integrere misjon i hele menighetens liv  

 
NMS tar ansvar for å: 

• Gjøre informasjon om arbeidet tilgjengelig 
• Utvikle infomateriell til bruk i gudstjeneste og ellers i menigheten 
• Sende nyhetsbrev tre ganger i året 
• Sende MT (Misjonstidende) seks ganger i året 
• Synliggjøre muligheter for å integrere misjon i menighetens arbeid 

 
 
Avtaleskjema for misjonsavtalen: Se vedlegg III 

Avtaleskjemaet er også lett tilgjengelig for utfylling digitalt på NMS sin nettside 
(nms.no/dypdykk/menighet).   
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Muligheter for å integrere misjon i menigheten 
 
NMS og NMSU har mange ressurser som på ulikt vis kan styrke menighetens lokale 
arbeid og ivareta en global horisont. Misjonsavtalen gir en unik mulighet til å la seg 
inspirere og lære av menigheter fra andre deler av den verdensvide kirken. 

Her finner du en kort presentasjon av ulike muligheter og ressurser i våre to 
organisasjoner som kan bidra til å styrke lokalmenigheten og dens forståelse av misjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt arbeid rettet mot aldergruppen 0-18 år hører til under NMSU. Det er derfor viktig at 
du gjør deg kjent med hvordan NMSU arbeider og hvilke ressurser de tilbyr 
menighetene inn i trosopplæringen.  
  
Gjennom stikkordene dele tro, tid, ting og talent ønsker NMSU å bidra til å skape et 
helhetlig fokus på misjon for menighetens barne- og ungdomsgrupper.  
 
Medlemskap i NMSU gjennom enkeltmedlemskap og lokallagsarbeid er en ressurs for 
menighetens satsing på misjon. NMSU har også ressurser for trosopplæring som er 
sterkt knyttet til NMS sitt misjonsarbeid og som dermed kan knytte misjonsavtalen og 
trosopplæringsarbeidet sammen.  
 

NMSU sine fagområder 

Ressurser 
Overskriften for trosopplæringsreformen i Den norske kirke er «Gud gir – vi deler». 
NMSU har konkretisert hva det går an å dele! NMSU har ressurser knyttet til misjon i 
trosopplæringen, i tillegg til egne ressurser for Tårnagenthelg og Lys våken. NMSU 

TROSOPPLÆRING 
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har også utarbeidet en vlogg for tweens: Dele-vloggen og et trosopplæringstiltak 
Kirkemiddag for 5 åringer, samt formidlingsressurser for aldersgruppen 6-12 år. 

Kirkemiddag er et av tilbudene som kan brukes som breddetiltak i trosopplæringen 
med middag og samling for 5-åringer sammen med de voksne i hjemmet. På 
denne samlingen kan 5-åringene og de voksne treffe andre som også skal gå i 
samme skoleklasse, bli kjent med hverandre og dele tid!  
Kirkemiddag-ressursene kan også brukes til kontinuerlige samlinger for hele 
menigheten. 
 
Ucamp 
Ucamp er navnet på NMSU sine leirer og skal være et verktøy for å styrke tro og 
bygge gode fellesskap.  
Leirene inneholder undervisning som styrker troen og engasjerer til å dele den 
videre i ord og handling.  
NMSU arrangerer egne leirer og leirer i samarbeid med menigheter. Det kan gjøres 
ved at NMSU samarbeider med menigheten om å arrangere leir eller at menigheten 
lager leir med NMSU sine ressurser. NMSU kan også lage leir med menighetens 
frivillige. 
 
Uteam 
Uteam er turer til NMS sine samarbeidspartnere i England, Frankrike, Estland og 
Spania. Turene er tilknyttet menigheter som har lyst å gi sine ungdommer en 
erfaring av en verdensvid kirke. Gjennom turene vil vi at du skal få oppleve å være en 
del av en verdensvid kirke, møte nye kulturer og få en smakebit av det arbeidet NMS 
gjør. Vi ønsker å skape bånd mellom unge på tvers av landegrenser. 
 
FollowMe 
FollowMe er NMSU sitt nettverksbyggende oppfølgingskonsept for unge ledere i alderen 
15-25 år.  
FollowMe handler om å samle alle ungdomslederne i menigheten i én gruppe, nemlig 
den lokale followme-gruppa, der ungdommene får dekket behovet for både et kristent 
fellesskap og et ‘kollegafellesskap’. Disse er ledere i f.eks. klubbene, konfirmantarbeidet, 
KRIK, speideren, Ten Sing o.l., og som kan inspirere hverandre til arbeidet som leder for 
de enkelte avdelingene. Followme-gruppa har vist seg å virke rekrutterende. 
Followme arrangerer fellessamlinger hvert semester, SPARK ved starten av 
høstsemesteret og KONFERANSE i begynnelsen av sommerferien. Ved å koble de lokale 
followme-gruppene sammen, får ungdommene et nettverk. Har en av menighetene i 
followme-nettverket kun fem ungdommer i sin lokale gruppe, kan disse likevel få 
opplevelsen av å være mange flere. 
 
 
Kontaktpersoner: Se vedlegg II 
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Vi ønsker å være en ressurs for menighetene i Den norske kirke. NMS sin visjon er: En 
levende kirke over hele jorden. Det er både globalt og lokalt og handler også om våre 
samarbeidsmenigheter i Norge.  

 
Kurs: Fokus – vekst i lokalmenigheten 
Kurset er en hjelp for menigheter i Den norske kirke til å samkjøre det strategiske 
arbeidet i lokalmenigheten nedfelt i ulike planer for trosopplæring, diakoni, 
gudstjenester osv. Kurset er et redskap for stab, menighetsråd og frivillige for å finne 
felles fokus for arbeidet.  
Kurset arrangeres i samarbeid med Senter for menighetsutvikling ved VID.  
 

NMS Nettverkssamling 
NMS arrangerer hver vår en europeisk nettverkssamling. Menigheter i Den norske kirke 
har her en unik mulighet til å inngå i et læringsfellesskap sammen med våre europeiske 
samarbeidskirker og partnere i Estland, England, Frankrike og Spania og menigheter i 
Norge. Å lære av hverandre er en viktig del av måten vi arbeider på. Samlingen er for 
ansatte og frivillige. Påmelding og omkostninger dekkes av menigheten. Annet hvert år 
avholdes nettverkssamlingen hos en av NMS sine samarbeidspartnere i Europa og annet 
hvert år i Norge. 
 

Use Your Talents (UYT) – Bruk Talentene 
UYT har vokst fram på Madagaskar og NMS har bragt denne måten å tenke på til Norge. 
Det handler om hvordan menigheten kan bli en viktig aktør i lokalsamfunnet. Jesu ord i 
lignelsen om talentene i Matteus 25 utfordrer oss til å oppdage, ta i bruk og 
videreutvikle talentene og ressursene som finnes lokalt.  

Hva kan vi gjøre med det vi har, her og nå? UYT gir oss blikket som ser mulighetene.  

MENIGHET 
MENIGHETSUTVIKLING 



 

10 
 

Dette ønsker vi fordi Gud har kalt oss til både å elske han og vår neste og ta vare på 
skaperverket!  

Ressurser finnes på nms.no/menighet. (Brosjyre om UYT til bruk overfor menigheter, 
forslag til bibeltekster og samtaleopplegg, en fremgangsmåte for ressurskartlegging i 
menigheten (1 times opplegg) og samtalehefte til bruk i småfellesskap.) Ta gjerne 
kontakt med rådgiver menighet for mer informasjon.  

 

Migrasjonsarbeid 
NMS ønsker å bidra til at menigheter ikke bare driver et arbeid for migranter, men 
inkluderer migrantene i menighetenes liv. Som en del av en verdensvid kirke har vi noe 
å lære av hverandre. Møtene som skapes når mennesker fra en annen del av kirken får 
komme på banen og bidra it fra sine forutsetninger og talent, utvider vår forståelse av 
hva det vil si å være kirke. Både i en global og lokal kontekst. 

Det handler om å inkludere og å engasjere migrantene i menighetslivet og samtidig 
være åpen for nye uttrykksformer og tradisjoner. Migrantene bør utfordres til å ta en del i 
gudstjenestefeiringen, i arbeidet for barn og unge, og å stille til valg på menighetsråd 
m.m. 

NMS har en lang erfaring med arbeid på tvers av kirkelige tradisjoner og kulturer. 
Sammen med en rekke andre organisasjoner har NMS vært med å utvikle ressursheftet: 
hvordan ta imot konvertitter? Heftet kan lastes ned via nms.no/menighet 

Det er utarbeidet et kurs som heter Fra fremmed til familie. Dette er et kurs med 
veilederbok for fasilitator, deltagerbok, arbeidshefte og videoinnslag. Målet er å hjelpe 
menigheter til å møte konvertitter med muslimsk bakgrunn og kultur, og hvordan 
inkludere konvertitter som menigheten kommer i kontakt med. Målgruppen for kurset 
er kristne i menighetene. Kurset består av 6 samlinger, og kan gjennomføres internt i 
menigheten.  
 

Andre gode verktøy er Al Massira, Tro mellom venner, Kom og følg meg. Ta kontakt 
med rådgiver migrasjon for mer informasjon om dette. 
 

Avtale om menighetsutvikling 
NMS bidrar med veiledning og videreutvikling av alminnelige lokalmenigheter i Den 
norske kirke. Menigheter kan inngå en avtale med NMS om menighetsutvikling lokalt. 
Menigheten definerer selv hva som ut fra egen situasjon er målet og retningen for 
samarbeidet. Overordnet handler det om å bygge fellesskap gjennom gudstjenesteliv og 
smågrupper og å koble dette fellesskapet på kirkens kall til misjon, lokalt og globalt.  
Menigheten blir en del av NMS sitt menighetsnettverk hvor ansatte og frivillige henter 
inspirasjon og ideer i et læringsfellesskap med andre menigheter. 
 

Nytt kirkelig nærvær 
NMS er fødselshjelper til nye kirkelige nærvær i Den norske kirke. For tiden er vi involvert 
i prosjekter som er målrettet mot ungdom og unge voksne. NMS har vært involvert i alt 
fra etablering av nye sokn til nye internasjonale menigheter. Alt dette som en del av Den 
norske kirke. 
 
 
Kontaktpersoner: Se vedlegg II 
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Vi ønsker å inspirere unge voksne til å engasjere seg i sine lokalmenigheter samtidig 
som de henter inspirasjon fra og lærer av den verdensvide kirken. For personer som er 18 
år og eldre finnes det spennende muligheter, som også kan være en ressurs for 
menigheten. 
 
Ucrew 
Ucrew er NMS sitt utvekslingsprogram for unge, hvor du kan bo ett år i et annet land. 
Arbeidsoppgavene tilpasses hver enkelt deltaker, slik at han/hun kan bidra med det 
han/hun liker best. 
I England, Estland, Norge og Frankrike retter arbeidet seg hovedsakelig mot barn og 
ungdom (lede bibelgrupper, søndagsskoler, sports- og musikk aktiviteter, leirleder).  
I Spania jobber Ucrew i hovedsak med immigrasjon og integreringsarbeid.  
På Madagaskar jobber Ucrew som miljøarbeider på et kultur- og kompetansesenter som 
mottar praksisstudenter fra Norge. 
Som Ucrew er man en verdifull ressurs i arbeidet samtidig som man utvikler seg selv og 
lærer mer om egen tro. NMS gir oppfølging underveis og undervisning i for- og etterkant 
av oppholdet. 
 
Ucrew i menighet 
Om menigheten har en person den ønsker å tilby tjeneste som ettåring i egen 
menighet, kan de gjennom NMS søke om å få Ucrew i egen menighet. Ucrew’eren vil 
være med på kursene som NMS arrangerer og få oppfølging underveis i løpet av året. 
Menigheten må dekke kost, losji og lommepenger.  
 

Connect på Hald internasjonale skole 
Connect er NMS sitt utvekslingsprogram for unge voksne i alderen 19-25 år. Gjennom 
året får studentene en kombinasjon av undervisning og praksis. Studiet har fokus på 
interkulturell kommunikasjon, misjonsarbeid, utviklingssamarbeid og ledelse. 

UTVEKSLING 
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Praksisperioden er på seks måneder hos en av NMS sine samarbeidspartnere i Brasil, 
Hongkong eller Madagaskar.  
Felles for alle praksisstedene er fokus på å bygge unge ledere. Det kan skje gjennom 
mentorgrupper, ledertreningsdager/timer og arbeid på ungdomssenter. Noen steder 
har studentene også praksis i en lokal menighet med oppgaver innen ungdomsarbeid, 
smågrupper, gudstjenester og sosialt arbeid. Andre steder har studentene også praksis i 
diakonale institusjoner rettet mot utsatte ungdommer og familier i samfunnet. 

Connect i menighet 
Gjennom NMS er det mulig å søke om å få internasjonale Connect-studenter til 
menigheten i praksisperioden (oktober til april). Alle utgifter relatert til praksisperioden 
som bolig, reise, mat, lommepenger og språkkurs blir dekket av Hald. Menigheten må 
stille med en kontaktperson som har ansvar for studenten i praksisperioden. Arbeids-
oppgavene til Connect-studentene må deles mellom menigheten og NMS/NMSU. Dette 
avtales lokalt. 
 
 
Kontaktpersoner: Se vedlegg II 
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Når mennesker kommer sammen rundt en opplevelse, et oppdrag eller en misjon, 
skapes fellesskap. Der det er naturlig vi vil oppfordre lokale frivillige NMS aktører og 
menighetene til å koble seg sammen for på bygge fellesskap med fokus på misjon. Det 
er mange måter å spille på lag og mange måter engasjementet for misjon kan kobles 
på allerede eksiterende arbeid lokalt. 

 

NMS Gjenbruk 
NMS har gjenbruksbutikker i hele landet. Varene som selges mottas kostnadsfritt, og 
overskuddet fra salget går til arbeidet NMS er en del av. Butikkene drives av rundt 2500 
frivillige medarbeidere. Her har menighetene en gyllen mulighet til å koble seg på. 

NMS Gjenbruk har et tredelt fokus: Miljø, møteplass og misjon. 

MILJØ 
Miljø handler om å gjøre noe for kloden vår. Vi er med på å bremse behovet for 
stadig å produsere mer, og samtidig begrense søppelberget. 

MØTEPLASS 
Gjenbruksbutikken er et sted med roligere puls. Alle butikkene har kaffe/te på 
kanna og hyggelige mennesker å slå av en prat med. Kanskje noen i menigheten 
kan utfordres til å engasjere seg som frivillige medarbeidere i gjenbruksbutikken? 

MISJON 
Misjon handler om å gjøre noe for våre medmennesker. Dele troen på Jesus, 
utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet. Gi verdighet. Muligheter. Drømmer. 
Rent vann. Utdanning. Bibelen på morsmålet.  

 

FELLESSKAP 
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Småfellesskap/foreninger 
NMS har foreninger, grupper og fellesskap over hele landet. Det skjer mye 
spennende, mennesker møtes og deler liv og tro. Det er et stort engasjement for 
misjon. NMS oppfordrer menigheter i Den norske kirke til å se disse fellesskapene 
som ressurser i menighetens misjonsarbeid.  
Nye grupper/bibelgrupper/foreninger kan startes og knyttes til NMS. Vi har lang 
kompetanse på småfellesskap og tilbyr gratis samtalehefter. Vi oppmuntrer 
menighetene til å bruke disse. Heftene kan bestilles via: info@nms.no, eller lastes 
ned fra nettsiden nms.no/smafellesskap/ressurser. MT (Misjonstidende) er også en 
god ressurs til samtale. 
 

Connect lokallag 
Arbeidet for unge voksne i NMS kalles for NMS Connect og består av ulike fellesskap 
rundt omkring i Norge. Hva de ulike fellesskapene gjør varierer, men kjennetegnene til 
NMS skal være ryggraden i alle arrangementer og prosjekter: 

• Vi vil søke Gud i Bibel og bønn 
• Vi vil tjene Jesus der hvor vi bor 
• Vi vil leve enklere 
• Vi vil ha et åpent bord  

Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom at vi vil takke og be sammen, ha mat 
som er så rettferdig/bærekraftig som mulig, dele av det vi har og inspirere til å dele troen 
på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet. 

Det er mulig for menigheter å starte Connect lokallag og koble disse til NMS.  
 

Connected 
I mars hvert år arrangeres Connected-konferansen for studenter og unge voksne i regi av 
NMS. Konferansen setter fokus på hva vi som enkeltmennesker og kirke kan gjøre for å 
møte de globale utfordringene vi står ovenfor i dag. Målet er at deltakerne skal lære noe 
nytt og få nye perspektiver på hvordan tro og handling går hånd i hånd.  
Konferansen er også et møtepunkt for de ulike lokallagene.   
 

Inspirasjonsturer 
Å besøke samarbeidspartnere og oppleve arbeidet på nært hold skaper engasjement og 
nærhet til arbeidet menigheten støtter. Samtidig bygger det fellesskap både på tvers av 
landegrenser og mellom menneskene som reiser sammen.  
NMS og Plussreiser samarbeider om reiser til ulike land hvor NMS er engasjert. Om 
ønskelig kan Plussreiser arrangere en skreddersydd tur for menigheten.  
 
 
Kontaktpersoner: Se vedlegg II 
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HVORDAN GÅR JEG FREM?  
 

Det er viktig å tenke helhetlig om det vi gjør. Menighetens egenart og ønsker vil definere 
hva som er aktuelt for den enkelte i forhold til de mulighetene som finnes.  
Du bør derfor skaffe deg en oversikt over menigheten du skal besøke, samt et 
grunnleggende kjennskap til arbeidet i landene menigheten kan knytte misjonsavtale 
til. Det er også viktig å få et overblikk over NMS/NMSU sine ressurser knyttet til: 
Trosopplæring, Utveksling, Menighetsutvikling og Fellesskap. 
 
Det varierer fra menighet til menighet hvem det er best å kontakte. Det kan være prest, 
daglig leder, misjonsutvalget eller leder av menighetsrådet. Noen menigheter har også 
en egen misjonskontakt.  
 
Har menigheten en misjonær eller andre med engasjement for, og tilknytning til et 
av landene, kan det være lurt å bygge videre på dette. Lokale ildsjeler viser seg å være 
svært viktige for å sikre eierskap og engasjement. 
 
Presentasjon av land 
Det er laget en samlebrosjyre i A5-format med trepunkts-presentasjon av arbeidet i 
hvert av disse landene: England, Estland, Etiopia, Mali, Midtøsten og Thailand. Med fokus 
på land er ønsket og målet å vise helheten i NMS sitt engasjement og å sikre god, jevnlig 
og variert informasjon. Avtalemenighetene knyttet til disse landene mottar nyhetsbrev 
fra NMS tre ganger i året (mars, september og desember).  
Landene har også en informant som er tilgjengelig for spørsmål fra menighetene.  
(Se vedlegg II Kontaktpersoner).  
Arbeidet i det enkelte land er inndelt i prosjekter selv om disse ikke presenteres med 
navn og nummer utad. NMS støtter prosjekt med en fastsatt sum årlig, etter søknad fra 
samarbeidspartnere. Av alle gaver til NMS trekks 6,5 % til administrasjon og 12,2 % til 
innsamlingskostnader. 
 
Vi har en egen landbrosjyre i A5-format for hvert av landene nevnt ovenfor, samt for 
Madagaskar og Kamerun. På nms.no/menighetspakker finnes disse og andre ressurser 
pr. land: 
 

• Brosjyre 
• Plakat (både til oppslagstavle og skjerm) 
• Bønn ved offer 
• Powerpointpresentasjon 
• Film 
• Bønnekort  

 
Er det menigheter som velger å IKKE satse på et av de seks landene er det viktig at du er 
tydelig på at vi ikke kan love samme grad av informasjon og tilpasset materiell. 
Menigheten må da selv ta et større ansvar for det. 
 
Vi oppgir ikke Madagaskar og Kamerun som mulighet ved inngåelse av nye avtaler, uten 
at menigheten selv spesifikt ønsker det. Dette fordi mange menigheter allerede har 
misjonsavtale knyttet til arbeidet i disse landene.  
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Møte med stab 
Etter vedtak i menighetsrådet om inngåelse av misjonsavtale, kan det være lurt å få 
innpass på et møte med hele staben (for eksempel lunsjmøte). Der kan «vi- følelsen» 
etableres. Engasjement i staben er en forutsetning for at misjonsavtalen skal bli noe for 
alle.  
 
Det er viktig å respektere avtaler og tid du får tildelt. Forbered deg godt. Tenk gjennom 
språkbruk når du presenterer. Ikke ta for gitt at de kjenner terminologier og språk. Lokale 
forhold avgjør hvem som møter staben: 
 
• Frivillig misjonskonsulent 
• Misjonskonsulent/annen ansatt i NMS/NMSU 
• Noen fra områdeutvalget 
• Misjonsrådgiver i bispedømmet 
 
Misjonsavtalen 
Sammen med menigheten går du gjennom misjonsavtalens skjema. Presenter 
mulighetene vi har i NMS/NMSU for å integrere misjon i menighetens arbeid.  
Kryss av for aktuelle samarbeidsmuligheter der det er ønskelig. Det er viktig at du 
formidler disse ønskene videre til rette kontaktpersoner. (Se vedlegg II Kontaktpersoner) 
 
Misjonsavtalen fylles til slutt ut elektronisk. Det er en fordel at menigheten oppgir navn 
på flere kontaktpersoner, ikke bare daglig leder eller sokneprest.  
 
Under NMS kontaktperson lokalt oppgis navn og kontaktinformasjon til den person som 
har ansvar for å følge opp den inngåtte avtalen. Det trenger ikke være den samme 
personen som signerer avtalen. (Se vedlegg III Avtaleskjema for misjonsavtalen) 
 
Godskriving via avtalegiro 
Enkeltpersoner i menigheten kan knytte sin personlige givertjeneste til menighetens 
misjonsavtale ved at personlig avtalegiro også godskrives menighetens avtale. Vi ønsker 
å motivere menighetene til å benytte seg av denne muligheten. Skjema for dette finnes 
på baksiden av landbrosjyrene. 
Ved endringer i menighetens misjonsavtale må avtalegivere selv gi beskjed til NMS om 
en ønsker samme endring, ellers fortsetter det som før. Det følger ikke automatisk ved 
endring av menighetens misjonsavtale. 
 
Kontonummer NMS 

 
 
 
 

Menighetens egen side 
På nms.no/finndinmenighet får menigheten sin egen side etter at misjonsavtalen er blitt 
registrert i vår database. Her kan en få en enkel oversikt over hvor mye som er samlet inn 
i inneværende år, i tillegg til informasjon knyttet til arbeidet i landet menigheten støtter. 
 
  

Bankgiro: 8220 02 85057 
Det gis 28 prosent skattefradrag for gaver inntil kr 50 000 per år. 
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Markere avtaleinngåelse  
Det er ønskelig at NMS er til stede og at det blir en god markering av starten på et 
samarbeid. Det kan være naturlig å gjøre dette i forbindelse med en 
misjonsgudstjeneste for å styrke følelsen av at man forplikter seg til noe sammen. 
 
Avklare på forhånd 
Det er viktig med god kommunikasjon og forventningsavklaring i forkant av 
markeringen. Skal NMS ha preken? Informasjon i gudstjenesten eller på kirkekaffen?  
Eventuelt hvor lenge? 
 
Det er vanlig at NMS-representanten tar med seg misjonsavtaleplakaten innrammet og 
overleverer den til for eksempel menighetsrådsleder eller sogneprest i gudstjenesten. 
Slik synliggjøres avtalen og det man har forpliktet seg til. Plakaten skrives ut på tykt papir 
og settes i ramme.  
Regionkoordinator er behjelpelig med dette. (Se vedlegg II Kontaktpersoner) 
 
Det er viktig å ta med seg landbrosjyrer for det landet menigheten har valgt. Brosjyrene 
kan for eksempel legges i benkeradene eller deles ut ved inngangen. Under kollekten, 
og gjerne også både før og etter gudstjenesten eller på kirkekaffen, kan det vises 
powerpoint eller filmsnutt.  
 
Registrering, oppfølging, evaluering og fornyelse av misjonsavtalen       

A: Registrering på Min Side   
Min Side er et viktig verktøy i vårt arbeid med oppfølging av menighetene.  
Hver gang du har vært i kontakt med en menighet loggfører du det her - det er SVÆRT 
VIKTIG. (Se vedlegg I for bruk av Min Side) 
 
B: Registrering av misjonsavtale og KID-nummer til menigheten 
Den som har vært i kontakt med menigheten sender misjonsavtalen underskrevet av 
begge parter elektronisk til NMS’ infosenter i Stavanger. E-post: info@nms.no. Det er 
SVÆRT VIKTIG at du sender avtalen til infosenteret med en gang, senest innen 1 uke.  
NMS sentralt sørger for at avtalene arkiveres. 
 
Først når avtalen er registrert i databasen, kan KID-nummeret lages. Menigheten skal 
bruke dette ved innbetaling av gaver til NMS for å sikre at gaven øremerkes landet 
menigheten har knyttet avtalen til. Infosenteret sender KID-nummeret på e-post til 
menigheten straks avtalen er registrert hos NMS og legger dette inn under 
oppfølgingsaktivitet for gjeldende menighet på Min Side.  
 
C: Gi beskjed om endringer 
Gi beskjed til infosenteret om endringer – eller fornyelser – av allerede inngåtte avtaler.  
Det kan gjøres via Min Side (se vedlegg I) eller ved å sende e-post til: info@nms.no. 
 
D: Informasjon til misjonsrådgiver i bispedømmet 
Misjonsrådgiver i bispedømmet skal ha digital kopi av nye avtaler og beskjed om 
endringer i avtaler. Den som har laget avtalen sammen med menigheten har ansvar for 
at dette skjer.   
  

mailto:info@nms.no
mailto:info@nms.no


 

18 
 

E: Annet 
Områdeutvalget, frivillige eller misjonskonsulent kan be regionkoordinator eller 
infosenteret om oppdaterte lister over "sine” menigheter og hvilke misjonsavtaler NMS 
har i området. Ved behov kan de også få en kopi av selve avtaleteksten. (Se vedlegg II 
Kontaktpersoner) 
 
F: Oppfølging 
Den med ansvar for menigheter i et område følger opp menighetene gjennom: besøk, 
telefon og e-post. Hør hvordan det går med avtalen, og om det er noe vi kan bidra med i 
forbindelse med gudstjeneste eller annet arbeid i regi av menigheten. Du skal også 
jobbe med fornyelse av avtaler, og inngåelse av nye avtaler. Det er laget et skjema som 
kan være til hjelp i oppfølgingsarbeidet. (Se vedlegg IV Skjema ringerunde menigheter) 
 
G: Evaluering av misjonsavtalen 
Avtalen skal evalueres underveis og ca. seks måneder før avtaleperiodens slutt. Det er 
viktig at ansvarlig for oppfølging av menigheten har jevnlig kontakt med menigheten og 
gjør eventuelle justeringer underveis. Misjonsavtalen har som mål å engasjere hele 
menigheten i misjon. Før avtaleperiodens slutt gjøres en litt grundigere evaluering med 
tanke på hva slags engasjement avtalen har utløst i menigheten. Hvilke grupper i 
menigheten har blitt engasjert, hva kunne vært gjort for å engasjere flere osv.  
Å sette seg ned og snakke om hva som har fungert og ikke fungert kan også bidra til å 
styrke relasjonen mellom NMS og menighet. Det finnes et evalueringsskjema som kan 
benyttes. (Se vedlegg V Evalueringsskjema) 
 
H: Fornyelse av misjonsavtalen 
Det er viktig å motivere og oppfordre menigheten til å fornye avtalen med NMS. Det er 
også mulig å inngå flere avtaler med NMS. Noen menigheter har for eksempel egen 
avtale i ungdomsarbeidet. 
Det er viktig at vi er gode på å synliggjøre: 

• Alternativene i ulike land 
• Muligheter i NMS/NMSU for å integrere misjon i menighetens arbeid 

 
I: Årsoppgave 
NMS sentralt sender ut årsoppgave til menighetene i februar hvert år. I denne får 
menigheten også KID-nummer for innbetaling. 
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Vedlegg I – MIN SIDE (Versjon 10.3.2020) 
 
1.  Gå inn på nms.no og klikk på    øverst til høyre. Du får da 
 opp denne menyoversikten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Klikk på link til Min Side 
 

 
 
3. Skriv inn mobilnummer, passord og trykk Logg inn. 
 

 
 
4. Bekreft med kode tilsendt på mobil og klikk OK 
 
5. Du kommer nå inn på Min Side (se neste side) 
 
6. Klikk på Giveroppfølging i menyen til venstre 
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7.  Inne på Giveroppfølging velger du Menighet under Type giver 
 

 
 
 
8. Skriv inn bare navn (eksempelvis Drøbak) på menighet og klikk på søk  
 
9. Søkeresultat vises og du velger menigheten du søker 
 
10. Du vil få opp menigheten og en menylinje med ulike valg: 
 

 
 
 
11.  Klikk på Oppfølgingsaktiviteter. Da kommer du til denne siden: 
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12. Klikk inn på Registrer ny og du får opp bildet nedenfor. 
 

 
 

13. 1. Dato: velg dato ved å klikke    2. Status: velg alternativet 
 på kalenderen.     som passer best 
    3. Type: velg alternativet  
    som passer best 
 
 4. Kommentar: Skriv kort hvilken type kontakt det var, og hva som  
 er avtalt. 
 
 5. Trykk lagre 
 
14.  Ta kontakt via info@nms.no om du lurer på noe eller trenger hjelp til å 
 rette opp om du gjør feil. 

mailto:info@nms.no
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I Giveroppfølging kan du utføre ulike søk:  
 

 
 
 
 I tillegg til Menighet kan du søke på  
 Misjonsmesse og NMS-forening 
  
    Velg ønsket region 
 
      Velg område i valgt region 
 
Eksempler: 
 
- Du kan finne menigheter i et bestemt område vi ikke har registrert 
oppfølgingsaktiviteter på: la feltet Navn stå blankt, velg Menighet i feltet Type 
giver, velg region i feltet Region, velg et område i feltet Område og velg Ikke 
kontaktet i feltet Kontaktet. 
 
Velger du i stedet kontaktet i feltet Kontaktet og søker på ny, får du opp alle 
menighetene vi har registrert oppfølgingsaktivitet på. 
 
Lar du feltet Kontaktet så blankt, får du opp alle menighetene i området. 
 

- Du kan søke opp alle menighetene i en region som har misjonsavtale med 
oss: la feltet Navn stå blankt, velg Menighet i feltet Type giver, velg region i 
feltet Region, la feltet Område stå blankt og la feltet Avtale stå blankt. 

 

Her er det bare å prøve seg frem. Lykke til! 
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Vedlegg II – Kontaktpersoner (Versjon mars 2022) 
 
 
KONTAKT SENTRALT 
NMS (Det Norske Misjonsselskap) 
www.nms.no 
info@nms.no   
 

POSTADRESSE 
Boks 226 Sentrum 
4001 Stavanger 
 

BESØKSADRESSE 
Misjonsmarka 1 
4024 Stavanger 
 

TELEFONNUMMER 
51 51 61 00 

 

 
KONTAKT MENIGHETSOPPFØLGING 
menighet@nms.no 
(Nyhetsbrev til avtalemenighetene sendes fra denne e-posten.)  

 

 
KONTAKT REGIONALT 

Region Øst: 
Regionkoordinator Hildegunn Lofthus 
Berntsen 
Telefon: 404 06 035 
E-post: ost@nms.no  
 
Region Sør: 
Misjonskonsulent/regionkoordinator Helene 
Kristensen 
Telefon: 404 06 036 
E-post: sor@nms.no  
 
Region Stavanger: 
Regionkoordinator Marta Dale 
Telefon: 404 06 079 
E-post: stavanger@nms.no  
 
Region Bjørgvin: 
Regionkoordinator Torstein Fosse 
Telefon: 404 06 054 
E-post: bjorgvin@nms.no 

Region Møre: 
Regionkoordinator Laila Karin Tusvik Helle 
Telefon: 404 06 060 
E-post: more@nms.no  
 
Region Trøndelag: 
Regionkoordinator Lisbeth Barlaup (vikar) 
Telefon: 926 39 437 
E-post: trondelag@nms.no  
 
Region Nord: 
Regionkoordinator Anne Presthagen Vedum 
Telefon: 958 98 174 
E-post: annepv@nms.no  
 

mailto:info@nms.no
mailto:menighet@nms.no
mailto:ost@nms.no
mailto:sor@nms.no
mailto:stavanger@nms.no
mailto:bjorgvin@nms.no
mailto:more@nms.no
mailto:trondelag@nms.no
mailto:annepv@nms.no
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TROSOPPLÆRING 
 

NMSU teamleder Sør-Vest (Region Bjørgvin, Stavanger og Sør) 
Navn: Elin Flystveit 
Telefon: 959 25 588 
E-post: elinf@nmsu.no  
 
NMSU teamleder Østlandet (Region Øst og Innlandet) 
Navn: Petter Berg 
Telefon: 412 85 043 
E-post: petter.berg@nmsu.no  
 
NMSU teamleder Midt-Nord (Region Trøndelag, Møre og Nord-Norge) 
Navn: Daiana Gilde 
Telefon: 400 34 337 
E-post: daiana.gilde@nmsu.no 
 
 
MENIGHETSUTVIKLING 
 

FOKUS- kurs, NMS Nettverkssamling og Avtale om menighetsutvikling 
Navn: Øivind Refvik (Rådgiver) 
Telefon: 41 23 20 04 
E-post: oivind.refvik@nms.no  
 
Use Your Talents 
Navn: Evy Torunn Nyvoll (Rådgiver) 
Telefon: 992 37 429 
E-post: evyn@nms.no  
 
Migrasjon 
Navn: Espen Schiager Topland (Rådgiver) 
Telefon: 404 06 034 
E-post: espenst@nms.no  

 
 
UNGE VOKSNE 
 

Ucrew og Connect 
Navn: Kristian Mjølsneset (Leder internasjonal frivillighet) 
Telefon: 908 93 401 
E-post: kristianm@nms.no 

 
 
 

mailto:elinf@nmsu.no
mailto:petter.berg@nmsu.no
mailto:daiana.gilde@nmsu.no
mailto:oivind.refvik@nms.no
mailto:evyn@nms.no
mailto:espenst@nms.no
mailto:kristianm@nms.no
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FELLESSKAP 
 

NMS Gjenbruk 
Navn: Turid Øyre Øygard (konstituert daglig leder) 
Telefon: 404 06 040 
E-post: turido@nms.no  
 
Småfellesskap/foreninger 
Navn: Marta Dale (Rådgiver forening og fellesskap) 
Telefon: 404 06 079/51 51 61 20 
E-post: martad@nms.no  
 
Connect lokallag 
Navn: Leah Tjemsland (Rådgiver ungt lederskap)  
Telefon: 957 63 976 
E-post: leaht@nms.no  
 

Inspirasjonsturer 
Navn: Laila Karin Tusvik Helle  
Telefon: 404 06 060 
E-post: lailath@nms.no  

 

 
LANDINFORMANTER 
 
England Solgunn Philippine Smith  solgunns@nms.no  
Estland Magne Mølster   magnemo@nms.no 
Etiopia Sonja Küspert   sonjak@nms.no  
Mali  Frode Brügger Sætre  frodebs@nms.no  
Midtøsten Nils Endre Eikeland   nilsee@nms.no  
Thailand Anne Storstein Haug  annesh@nms.no     
 
Kamerun  
Madagaskar Eirik Sandstø    eisa@nms.noENGLANDOLGUNN 
PHILIPPINE SMITH SOLGUNNS@NMS.NO  

+44 7851 8100 

ESTLAND 

 MAGNE MØLSTER MAGNEMO@NMS.NO 

+372 59197802 

ETIOPIA 

 SONJA KÜSPERT SONJAK@NMS.NO 

+251 911 366224 

MADAGASKAR 

mailto:turido@nms.no
mailto:martad@nms.no
mailto:leaht@nms.no
mailto:lailath@nms.no
mailto:solgunns@nms.no
mailto:magnemo@nms.no
mailto:sonjak@nms.no
mailto:frodebs@nms.no
mailto:nilsee@nms.no
mailto:annesh@nms.no
mailto:eisa@nms.no
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 EIRIK SANDSTØ EISA@NMS.NO 

+261 34 05 034 18 

MALI* 

 FRODE BRÜGGER SÆTRE FRODEBS@NMS.NO 

+223 76 40 69 71 

MIDTØSTEN 

 ÅSLAUG IHLE THINGNÆS ASLAUGIT@NMS.NO 

+47 40 40 60 15 

THAILAND 

 EIVIND HAUGLID EHA@NMS.NO 

+47 40 40 60 26 
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Vedlegg III – Avtaleskjema (Versjon mars 2022) 
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Vedlegg IV – SKJEMA RINGERUNDE MENIGHETER 
(Versjon mars 2022) 
(Sjekk aktivitet på Min Side som forberedelse før samtalen) 

Navn på menighet: 

Start- og sluttdato for misjonsavtalen:  

Dato for telefonsamtalen: 

Fint om dere i telefonsamtalen med menighetene tar opp følgende: 

Si noe om av at vi ønsker å følge opp menighetene spesielt nå etter pandemien 

Spør om menigheten har det de trenger av ressurser, informasjon om fokuslandet, 
KID nummer osv. 
  

Er nyhetsbrevene nyttige? Hvordan blir de brukt? 
 

Sjekk at kontaktinformasjonen stemmer, og legg eventuelt til flere kontakter (kan 
registrere 3 per menighet) 
Nye kontakter (misjonskontakt kan være prest, diakon, trosopplærer, frivillig) mailes til 
info@nms.no eller skrives inn på MIN SIDE og huk av på «Til oppfølging av 
hovedadmin». 

Informer om «Sammen som kirke» aksjonen og si at det vil bli lagt ut helt nye 
ressurser per fokusland etter påske 

Informer om Facebook gruppen NMS menighet | Facebook og si at de kan søke den 
opp og bli lagt til. 

Det vil etter hvert også bli mulighet for å mottak nyhetsmail via nettsiden til NMS 

Følg gjerne opp med en epost i etterkant av samtalen med relevante linker og hjelp 
til å finne ressursene som du har fortalt om i telefonsamtalen. 

Annet: 
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Vedlegg V – EVALUERINGSSKJEMA 
(Versjon mars 2022) 
FORSLAG TIL EVALUERING AV MISJONSAVTALE MED NMS 

Navn på menighet: 

Start- og sluttdato for misjonsavtalen:  

Dato for gjennomgangen: 

SPØRSMÅL 

1. Opplever menigheten at misjonsavtalen «tilhører» dem, og at dette er noe som angår hele  
menigheten? 
 

2.  Hva har vært de viktigste motivasjonsfaktorene for misjonsavtalen? 

3.  Har misjonsavtalen styrket den misjonerende dimensjonen i menighetens liv? Hva slags  
engasjement har den skapt? Hva må til for å skape større engasjement? Har den nådd ulike 
grupper i menigheten? Hva må til for å nå nye grupper? 

4.  Hvilken betydning har misjonsavtalen hatt for gudstjenestelivet i menigheten? 

5.  Hvilken betydning har misjonsavtalen hatt for trosopplæringsarbeidet i menigheten? 

6.  Hvilken betydning har misjonsavtalen hatt for arbeidet knyttet til medarbeiderskap i  
menigheten? 
 

7.  Hvordan opplever menigheten kontakten med NMS?  
Er den etter forventningene? Hva kan ev. gjøres bedre?  
 
Er det noe dere savner? 

8.   Hva er veien videre for menighetens misjonsavtale? Ønsker menigheten  
•   Å fornye avtalen?  
•   Å få en ny avtale i tillegg til den gamle? 
 

Hva er ønskene for en ny periode med misjonsavtale(r)? 

 


