
NMS’ STRATEGI 2024 - 30
MOTTO
La ditt rike komme!

VISJON
En levende kirke over hele jorden!

HOVEDMÅL
Sammen vil vi:

• dele troen på Jesus 
• bekjempe urettferdighet 
• utrydde fattigdom

HVEM VI ER
NMS er en norsk misjonsorganisasjon som bidrar til en levende kirke over hele 
jorden. Grunnlaget for NMS sin drift skapes og utvikles gjennom arbeidet i Norge.

PREMISSER
Dokumentet: ”Kjærligheten tar aldri slutt” vedtatt av NMS Landsstyre september 
2020, sak 58/20, er NMS’ grunnlagsdokument om misjon.

NMS legger til grunn en helhetlig misjonsforståelse der hele mennesket og 
skaperverket blir ivaretatt.

NMS vil i relasjoner og prosjekter legge vekt på: 
• Kontekst- og konfliktsensitivitet
• Kjønnsroller og likestilling 
• Klima og bærekraft
• ”Use your talents”

PRIORITERINGER
1. NMS vil være en misjonerende og diakonal kirkebygger i en verdensvid kirke 

NMS vil: 
 a. sammen med etablerte kirker og organisasjoner bidra til å nå nye folk   
  og grupper med evangeliet 
 b. gjennom samarbeid med kirker og organisasjoner aktivt delta i å  
  støtte og utvikle internasjonale nettverk med kirkebyggende fokus 
 c. bidra til å etablere og utvikle kristne fellesskap 
 d. styrke våre partnere som aktører i det sivile samfunn 
 e. ivareta de mest sårbare og underpriviligerte 
 f. verne om skaperverket 



2. NMS vil satse på utsendelse og utveksling  
 NMS vil: 
 a. sende korttids- og langtidsmisjonærer, med ulike funksjoner, på kryss  
  og tvers i den globale kirke 
 b. etablere og utvikle internasjonale fagteam 
 c. legge til rette for relasjonsbygging globalt blant annet gjennom  
  studentutveksling, utvekslingsprogram for unge, inspirasjonsreiser og  
  bruk av volontører 
 

3. NMS vil frigjøre talenter og forløse ressurser  
 NMS vil: 
 a. satse på utdanning og utrustning 
 b. bidra til innovasjon og sosialt entreprenørskap på ulike nivåer i kirke  
  og samfunn 
 c. samarbeide om kompetanseutvikling med utdanningsinstitusjoner 
 d. bidra til at erfaringer fra internasjonalt arbeid nyttiggjøres i norsk  
  kontekst 
 

4. NMS vil utløse og følge opp lokalt og globalt engasjement for misjon: 
• hos enkeltmennesker. foreninger og småfellesskap 
• i og sammen med Den norske kirkes menigheter 
• ved å tilrettelegge for og følge opp menigheter, kirker og organisasjoner 

i og utenfor Den norske kirke som ønsker å bruke NMS for å realisere sitt 
misjonsengasjement 
 
NMS vil: 
a. skaffe inntekter til misjon gjennom giverengasjement     
 eiendomsforvaltning og nye inntektsbringende aktiviteter 
b. bidra til bærekraft, inntekter, engasjement og fellesskap gjennom  
 NMS Gjenbruk 
c. skape arenaer for unge voksne 
d.  samarbeide med og støtte NMSU 
e. delta i utviklingen av leirstedene 
f. ha et aktivt eierskap til sine skoler; VID, NLA, Hald, KG, KVT og KVN 
 

5. NMS vil forbedre samhandling og effektivisering i egen organisasjon  
 NMS vil:   
 a. legge til rette for frivilliges engasjement 
 b. ha en åpen og konstruktiv samhandlingskultur i organisasjonen 
 c. tilstrebe et stort mangfold blant frivillige, ansatte og ledere 
 d. ha fokus på bærekraft, reisevirksomhet og digital samhandling


