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«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp
dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt
dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt 28, 18-20
”Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet
for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle
lys” 1. Pet 2, 9

Historie
ImF Rogalands historie forteller fra oppstartstiden for over hundre år siden om personer med
forskjellige yrker og utrustning som fikk en brann om å dele Jesus med sine naboer. De våget å
samle seg til felleskap om Bibel og bønn. Dette gjorde de som et resultat av at Hans Nilsen
Hauge vant fram med kampen for at personer uten prestestilling også kunne si noe om Jesus i
offentlige samlinger. Noen indremisjonspredikanter fra Bergensområdet kom sørover til
Rogaland med en forkynnelse som skulle gi starthjelp til dannelsen av indremisjonsforeninger.
Profilen på deres forkynnelse la også til rette for vekkelsene som etter hvert kom med vår
bevegelse. De forkynte til mennesker at de kunne komme til Jesus i dag, slik som de var. I
Dalane ble det mot slutten av 1800-tallet dannet flere slike foreninger av mennesker som med
sine liv og sin møtevirksomhet ledet mennesker til Jesus. Disse foreningene gikk etter hvert
sammen om å danne en krets, et samarbeidstiltak, som kunne ansette forkynnere. Kretsen
skulle også gi inspirasjon og hjelp til at fokuset på de som levde sine liv uten Jesus måtte være
hovedprioriteten. Etter hvert ble det dannet flere foreninger utover i Rogaland som sluttet seg
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til denne kretsen som etter hvert fikk navnet Rogaland Indremisjon og ble tilslutta Det
Vestlandske Indremisjonsforbund.
Kretsen ble et bindeledd mellom disse foreningene, men skulle ikke ha noen myndighet over de
lokale lag og foreninger. Kretsen skulle være en tjenesteyter for lagene og ha en fellesfunksjon
på vegne av det lokale indremisjonsarbeidet. Alle innmeldte lag og foreninger kunne da sende
sine utsendinger til kretsens årsmøter og der være med å ta avgjørelser i veivalg og
prioriteringer for indremisjonskretsen. Slik har strukturen vært i Indremisjonsforbundet helt fra
starten og fram til i dag. De lokale lag og foreninger er selvstendige og gjør selv sine strategiske
valg hvordan de vil drive sitt arbeid. En har likevel lagt som premiss for organisasjonen at lag og
foreninger forplikter hverandre til å stå på samme læregrunnlag, altså på Bibelen og med en
evangelisk, luthersk bekjennelse.
Denne organiseringen har vært et gode for organisasjonen, og vil fremdeles være en bevegelse
bygd opp etter de samme prinsipper.
Helt fra starten av sendte Gud vekkelser gjennom vår bevegelse. Mennesker ble frelst og fikk et
kristent fellesskap der de kunne vokse i tro og kjennskap til Jesus. Bedehus ble bygget. Både
enkeltkristne og foreninger var engasjert i sine medmenneskers liv og sine nærmiljø for å få
kontakt med dem og kanskje få lede dem til Jesus. Et par steder ansatte lokale
indremisjonsforeninger personer som skulle gå rundt i hjemmene med praktisk omsorg, pleie
av syke og en hilsen fra Bibelen. Ekte Jesus - liv i hverdagen og omsorg for menneskene rundt
seg var døråpnere for evangeliet inn til mange rogalendinger.
Forkynnerne talte om Jesus og det å få komme til ham som du er. Vekkelsene satte spor etter
seg. Mange ble frelst. Disse vekkelsene kom når Gud sendte dem, de kom uregelmessig og var
ulike i omfang og resultat. Lengten etter at flere skulle bli frelst førte de troende inn i bønn.
Forkynnelsen holdt fokuset oppe på de som levde uten Jesus. Fellesskap og nattverd gav kraft
og styrke til å leve i tjeneste for Herren.
Arbeid blant barn og unge ble også et sterkt fokus etter hvert og gav hjelp i unge år til å si ja til
Jesus og følge ham. Leirarbeid ble også en satsing som gav frukter for Guds rike, og på 1960tallet ble Ognatun leirsted bygget. Mange møtte Jesus gjennom leirarbeidet og det skjer også i
dag.
På siste del av 1900-tallet ble vekkelsene færre. Enkeltpersoner ble fremdeles ledet til tro
gjennom venner som gjorde Jesus synlig med sine liv og vitnesbyrd. Indremisjonsfolket ba og ba
om vekkelser. De kom ikke så sterkt og ofte som før.
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Hverdagslivet til rogalendingene har blitt veldig forandra i de godt hundre år
indremisjonskretsen vår har eksistert. Teknisk, vitenskapelig og kulturelt har utviklingen vært
stor. Respekten for Gud og Bibelen var stor i nesten hele folket vårt for hundre år siden. I dag er
respekten for og kunnskapen om Gud veldig liten. I tillegg har vi rogalendinger blitt rike og fått
en formidabel velstandsøkning. Jesus sier at rikdom er det som lettest skaper hinder for tro og
Jesusetterfølgelse. Når i tillegg bibelkunnskapen nå er mye mindre og travelhet, karrierejag og
en frafallsbølge slår inn, må vi erkjenne at prosentandelen kristne er på vei nedover i Rogaland.
Vi må også erkjenne at vi flere steder ikke har nådd ungdommer og unge familier gjennom vårt
arbeid.
Gud har brukt vår bevegelse. Vi har drevet misjon rundt om i fylket som vi tror har gitt evige
resultater. Deler av vårt arbeid har blitt redusert, men vi tror at Gud vil bruke oss videre. Vi
kjenner at Gud utfordrer oss til å finne veien inn til menneskene i våre nærmiljø. Vi tror det kan
gjøres på mange måter. Mangfold vil alltid være en del av Guds planer. Samtidig har det blitt
tydeligere for oss at vi tror Gud vil fornyelse i vårt arbeid. Vi har hatt en grundig strategiprosess,
og merker at Gud på ny og på ny viser at han har planer for vår sammenheng.
Her er de moment vi legger til grunn for våre prioriteringer i kretsarbeidet framover.
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FRA HISTORIEN:


Misjon i
nærmiljøet



Samlinger
der en var
samlet til
bønn,
bibellesning,
nattverd og
til å dele
vitnesbyrd



Fokus på
personlig
Jesusforhold



Diakoni



Satsing på
barn og unge



Leirarbeid

SAMFUNNSUTVIKLING:

GUDS ORD:



Økende materiell rikdom



Digitale verktøy og
kommunikasjon på helt nye
måter





Travelhet og mindre tid til
sunn, medmenneskelig
kontakt.




Familie og ekteskap som
oftere går i oppløsning



Individualisme



Foreningsmodellen erstattes
av nettverkstenking



Kulturmangfold



Minkende bibelkunnskap



Avvisning av autoriteter og
sannheter.
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Gud vil
frelse hvert
menneske
fra
fortapelse
til evig
fellesskap
med seg
Misjonsbefalingen gir
oss et fokus
på å gå og
gjøre Jesus
kjent
Kraft,
utrustning
og
nådegaver
- bevissthet
til å tjene
Gud der
han vil ha
oss

STRATEGIPROSESSEN:


Livsnære grupper med
fokus på et nært forhold
til Jesus.



Større satsing på å nå
ungdommene for Jesus



Indremisjonsfolket lever
diakonalt i sine nærmiljø



Satsing på områder i vår
region der få følger Jesus



Flere smågrupper, færre
møteuker



Ansette personer som
kan være misjonærer i
nærmiljøet



Ha en målsetting om å
vokse ved å vinne nye for
Jesus i våre nærområder.

Slagord
Vi er gode nyheter
Strategiprosessen vår har pågått i snart to år. Vi har på flere samlinger, på årsmøtene de siste
årene og i kretsbladet invitert så mange som mulig til å si hva de drømmer om for
indremisjonsarbeidet framover. Mange innspill har kommet. Setninger, stikkord og bibelvers.
Kretsstyret samlet seg til slutt om et forslag vi mener er veldig godt. Det er i tråd med mange av
de forslag som ble levert inn. Setningen er kanskje mest av alt et slagord eller et motto, ikke en
typisk visjonstekst. Men vi tror den vil fungere godt som en påminnelse, en overskrift, en
retningsgiver for alt indremisjonsarbeidet. Kan vi få peke på Jesus, midt i våre feil og
utilstrekkelighet, da er vi lys og salt og da er vi gode nyheter til våre nærmiljø. Det skjer ikke
større under enn at en synder kan vise vei til Jesus for en annen synder.
Verdier er de kjennetegn vi vil preges av i alt det vi gjør. Vi ønsker å måles på disse tre
verdiformuleringene i ImF Rogaland:

VERDIER
LEVENDE TRO – EKTE LIV - ÅPNE FELLESSKAP
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Fornyelse
Vårt samfunn er i endring. Det er ikke noe nytt. Kultur, språk og levesett har alltid vært i
endring. Vi må likevel erkjenne at nå går det fortere. Den teknologiske utvikling har gått
framover med stadig større fart. Kommunikasjonen mellom oss mennesker er derfor stadig blitt
endret. Vi kan reise raskt nå, vi rekker over mye mer på ei uke. Mobiltelefoner, data og
internett gjør at nesten alle i hele verden er kun et tastetrykk unna. Vi kommuniserer med
bilder, korte meldinger og kan spille nettspill med mennesker i nabohuset og på andre siden av
kloden samtidig uten å møtes reelt.
Rogalendingene lever i høyeste grad med i både disse endringene og andre forandringer som
preger oss. Vi kan ikke stoppe denne utviklingen. Den er ikke bare negativ heller. Men det
krever av oss at vi driver vårt arbeid på nye måter. Vi må finne nye stier å gå på for å nå de
gamle målene i vår bevegelse om at folk skal møte Jesus og bli frelst. Det er en god bibelsk
tanke vi ser hos de første kristne, at de prøvde å leve så nær mennesker rundt seg at de fikk
vise dem Jesus gjennom sine liv.
Gjennom strategiprosessen vår har spesielt to ting vært pekt på: Vi som tror må møtes slik at
samlingene med Jesus og hverandre kommer nær det livet vi lever. Samtidig må samlingene ha
disippelgjøring som målsetting slik at vi ikke lever for oss selv men for Jesus.
Vi som er tilgitt og elsket av vår Gud, er kalt til å elske menneskene rundt oss. Vi drømmer om å
leve slik at vi kan speile noe av den nåde og kjærlighet vi har fått gjennom Jesus. Diakoni,
medmenneskelighet og fokus på våre nærmiljø er noe vi vil utfordre hverandre på.
Mange av oss gjør fornyelser hele tiden. Med jevne mellomrom skiftes interiør, møbler,
garderobe og bil. Bedehusene pusses opp. Vi er oppdatert og følger trender som andre. Vi må
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våge å se i øynene at vi må fornye oss i våre møteformer og i tanken om hvordan vi best kan
komme hverandre og Jesus nær når vi skal møtes. Vår bevegelse var en av de banebrytende og
nyskapende da den kom. Vi tror det også var noe av årsaken til at det ble ledet mange til Jesus
gjennom vårt arbeid. Det ligger i våre røtter å være radikale, våge noe nytt, risikere noe, satse
friskt. Dette vil vi blankpusse og sette høyt på ny. Vi vil at flere skal bli frelst.

-hus.net
Jesus sier at hver den som kommer til ham får rett til å kalles Guds barn. (Joh 1,12) Vi vil være
en bevegelse som vektlegger at Jesus vil ha fellesskap og nærhet med oss som
enkeltmennesker. Bibellesning og bønn er nøkkelord her. Det aller viktigste for Gud er å få være
Far. Den viktigste relasjonen hans er mellom seg og sitt barn. Fellesskap er viktig. Det aller
minste fellesskap, fellesskapet mellom deg og Jesus, er det viktigste.
Fellesskapet mellom Jesus og
hver enkelt er viktigst.

Fellesskap med
andre kristne er også
betydningsfullt.

Vi mennesker trenger også noen nære venner og medmennesker. Vi ønsker at alle kristne i vår
sammenheng skal tilhøre et lite, nært fellesskap. Småmøter eller smågrupper må bygges på to
viktige pilarer. 1. Vi vil utruste hverandre og sende hverandre til nabolag og omgangskrets som
lever uten Jesus. 2. Vi vil være sammen for å komme nærmere Jesus. Det er med hensikt disse
pilarene står i den rekkefølgen. Et sitat sier: Når du bruker tiden din på å nå de fortapte, trenger
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ingen å minne deg på å komme sammen med de hellige. Skal vi være en indremisjonsbevegelse
må disse kjennetegnene følge oss.

Slike små fellesskap av troende kan være det lokale bedehusmøtet der en samles jevnlig. Hvis
det i dag ikke er så mange, er det noen enkle grep som kan gjøres. Ta i bruk samtaleopplegget
kretsen utarbeider og som vil hjelpe til fokus på å disippelgjøre hverandre og til å gå og gjøre
andre til disipler. Bruk Bibel og bønn når dere er sammen. Be konkret for to – tre personer hver
som trenger å møte Jesus. Gi rom for å dele hverdagslivets gleder og sorger. Bruk et enkelt
matfellesskap, det baner vei for den viktige praten. Be for hverandre, del gjerne Herrens
legeme og blod gjennom nattverden. Send hverandre ut til de ferdiglagte gjerningene som
venter i hver troendes hverdagsliv. Utsendelsen skal være en enkel men nødvendig
forbønnshandling for den som vil være nærmiljømisjonær. Bibelgrupper, kvinne – og
mannsforeninger, klubber, huskirker eller cellegrupper kan lett ta inn en slik struktur i sine
samlinger, men det krever bevissthet og forpliktelse. Små møtefellesskap eller grupper som
dette samles uten tilreisende forkynner fra kretsen, men skal i kraft av det allmenne
prestedømme (1. Pet. 2,9) ta et felles ansvar for å lede hverandre.
Vi trenger også å møtes med flere til inspirasjon og til å lære av hverandre. Vekslingen mellom å
møtes i smågrupper eller småmøter, og samles til litt større møter og i blant også stevner /
feiringer der vi virkelig er mange til stede, er viktig. Til slike samlinger skal kretsen sende
forkynnere som kjenner vår strategi og visjon, og kan dele Guds Ord etter den planmessige
samtaleplanen som gruppene følger. Predikantene må få opplæring og kjennskap til dette før
de får forkynne i slike møter. I disse mellomstore samlingene vil det være avgjørende for oss å
finne viktige nøkkelpersoner som kan organisere møtepunkt mellom tre-fire grupper til
månedlige samlinger. Slike samlinger kan også være ei møtehelg eller andre konsept som vil
fungere lokalt. En slik person må også ha omsorg for og oppfølging av lederne i smågruppene i
sitt område. Derfor må nøkkelpersonen få utrustning og oppfølging fra kretsen gjennom
fellesskap med andre nøkkelpersoner. Kretsen vil være behjelpelig med å lage fellesskap
mellom grupper til mellomstore samlinger. En eller to ganger i halvåret skal det være en
storsamling for mange smågrupper som flere nøkkelpersoner sammen skal ta ansvaret for.
Strukturen vil være et nettverk av smågrupper som har nærmiljøfokuset, bønn for ufrelste,
Guds Ord og det å involvere hverandre i hverandres trosliv felles. Disse gruppene vil ha et tett
nettverk til andre grupper i sin nærhet, men vil gjennom storsamlinger møte enda flere med
samme fokus. Dette vil bli en hovedsatsing for oss framover. Vi vil være fleksible i forhold til
samspillet og samarbeidet med andre organisasjoner i de forskjellige bedehusflokkene.
8

I tillegg vil vi gjennom kretsarrangement og årsmøter møtes på en enda bredere arena. Hele
ImF-familien har også sine storsamlinger, som sommerstevner og generalforsamlinger som vi vil
se på som en utvidet del av det store nettverket vårt.
Vi vil bygge en lignende struktur, et lignende nettverk for ungdommer som også samles i
smågrupper som møtes med andre smågrupper f.eks. en gang hver måned. Vi tror at slike
ungdomsgrupper bør inkluderes i minst en av de store samlingene som vi vil ha en eller to
ganger i halvåret, men at ungdommene gjerne kan ha noen storsamlinger rettet spesielt mot
ungdom også (Pit Stop el.) Et slikt nettverk trenger oppfølging av en ung ansatt i kretsen som
kan veilede nøkkelpersonene i nettverket og være med å hjelpe de unge i møte med ulike
utfordringer som vil komme.
I gruppenettverket vil vi bruke kanaler som f.eks. mail, facebook og SMS for å gi felles
informasjon og å knytte nettverket tettere sammen på den måten også.
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Ognatun
Ognatun er kretsens viktige misjonssenter. Styret og personalet har gjort en kjempeinnsats for
leirplassen vår i mange år og gjort mange viktige prioriteringer. Vi vil bruke stedet enda mer
aktivt framover for både å samle kristne til disippelgjøring og utrustning, og samle mennesker vi
kan gi omsorg og formidle evangeliet til.
Noen nye leirkonsept i tillegg til de vi allerede driver, ønsker vi å realisere. Plassen er også et
utmerket sted å bruke til Alpha – kurs eller Samlivskurs.
Fordi vi tror at leirplassen fremdeles skal ha en viktig plass i arbeidet vårt framover vil vi at
Ognatunstyret fortsetter som før med å holde anlegget så fint og veldrevet, samtidig som vi vil
at det hele tiden tenkes framover og satses på strategiske oppgraderinger av bygninger og
aktivitetsmuligheter på tomta.
Vi tror det er strategisk å bruke leirstedet og personalet til en fortsatt catering - og
utleievirksomhet i så stor utstrekning som mulig i tillegg til kretsens bruk av leirplassen.

Leirarbeid
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Den viktigste trosformidling til barn og unge skjer i hjemmene, enten det er i eget hjem eller i
besøk hos slekt og venner som lever med Jesus. Vi vil like fult fortsette med vårt leirarbeid for
barn og unge. Tiltak vi vil gjøre framover, er å være mer frimodige i disippelgjøring av de yngre
gjennom bevisst bibelbruk og bruk av samtaleopplegg knytta til møtene på leir. Vi vil hjelpe de
unge til å bekjenne Jesus og gi dem praktisk hjelp til å følge ham i hverdagen.
Vi ønsker også å bruke Ognatun til nye typer leir som kan skape håp og formidle godhet til
mennesker rundt oss. Vi vil ta i bruk Ognatun til ferieskole-tilbud i starten eller slutten av
sommerferien. Dette er også aktuelt i vinter - og høstferien. Slike skoleferietilbud vil være en
god hjelp til foreldre og familier som trenger et sted der barna kan være mens foreldrene er på
jobb. Vi kan bruke slike arrangement til å rekruttere til leirer og til å formidle Jesus.
Vi vil også bruke Ognatun til opplegg som kan gi godhet og omsorg. Eksempler på slike
arrangement er julefeiring på Ognatun for dem som er ensomme i julen, weekend for
eneforsørgere og deres barn.
Skal vi få til en større satsing på leirer og arrangement på Ognatun, trenger vi flere ansatte i
barne og ungdomsavdelingen i kretsen.

Lokalt barne –
og ungdoms –
arbeid
Det store lokale arbeidet for barn og unge er veldig viktig og vil være det framover også. Vi vil
satse mer på lederopplæring og inspirering av de ressurspersoner som driver dette arbeidet. Vi
vil fortsette å besøke disse lagene hvert semester for å knytte relasjoner, gi oppmuntring og
hjelpe til med andakt.
Barnearbeidet gir oss en stor mulighet i følge bedehusundersøkelsen fra 2012. Veldig mange vil
sende barna sine til bedehuset og opplegg som drives for de små. Kretsens oppgave vil da være
å inspirere ledere og oppmuntre til et variert og godt tilbud. Rekrutering og oppfølging av lokale
ledere vil da være en viktig satsing. Vi arrangerte Lederskolen i 2009-2010.Vi vil arrangere den
eller et annet ledertreningsopplegg framover.
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Som nevnt tidligere i planen, vil vi bygge et nettverk av lokale ungdomsgrupper / huskirker etter
sammen modell og i nær tilknytning til gruppenettverket for voksne.

Arbeidere
i kretsen
Indremisjonsarbeidet er at kristne møter sine medmennesker der de bor og knytter relasjoner
til dem for å kunne gi dem sitt vitnesbyrd i sin tid. Det er på lokalplan at arbeidet skjer. Vi vil
derfor oppmuntre til at lokalforeninger som har ressurser til det kan lønne en arbeider som kan
jobbe strategisk og målretta i det lokale arbeidet. Det er i slike tilfeller et ønske at vi i kretsen
kan være med - arbeidsgiver der en lokalt ikke trenger den ansatte i full stilling, slik at vi får
flere personer å spille på til de ulike oppgavene i kretsen. Enten en ansatt har sin gave og
hjertesak i arbeidet blant unge eller er av forkynnende karakter retta mer mot voksne, tror vi
det kan være nyttig med en stillingsprosent i kretsen også. Et større medarbeiderfellesskap vil
være godt for alle parter.
Vi ser det tjenlig å ha en arbeidsfordeling i kretsen der kretsleder har en instruks som har
hovedfokus på forkynnelse, kontakt med lokalforeningen og å inspirere det lokale arbeidet for å
vinne flere for Jesus. Kontoret og det daglige arbeidet der skal administreres av en egen
administrasjonsleder. Det er en målsetting at kretsen på daglig basis skal kunne ledes av disse
to personene.
Vår barne og ungdomsavdeling ledes i dag av en person, dette vil vi vurdere framover. Finner vi
personer som kan dele lederoppgavene for barnearbeidet og ungdomsarbeidet hver for seg,
tror vi det vil være strategisk. Det er uansett en målsetting for oss til en hver tid å ha ansatte
som har sin hovdeoppgave med enten barn eller ungdommer. Vi trenger minst 150 %
stillingsstørrelse på dette slik arbeidet er i dag. Med flere arrangement og leirer vil det kreve en
opptrapping av arbeidsstyrken. Dette må skje i takt med de nye tiltak vi gradvis vil sette i verk
framover.
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Vi vil også fortløpende vurdere å ansette en familiearbeider for å jobbe med
familiearrangement i kretsregi, men også for å kunne være en ressurs i å bidra til trosformidling
i hjemmene.

Diakoni
Diakoni er et vidt begrep. Dette vil vi ha fokus på i både forkynnelse og samtaleopplegg fordi
omsorg og medmenneskelighet er en døråpner for evangeliet. Jesus gikk rundt og gjorde vel.
Vårt oppdrag er å følge hans eksempel. Diakoni har en egenverdi i seg selv, fordi godhet gjort i
Jesu navn likevel aldri blir bare et slag i luften. Gud vil bruke vår hjelp til andre mennesker for
alt det er verdt. Diakoni skjer lokalt og vil ha størst effekt når omsorgen formidles fra
mennesker som hjelper i sitt nærmiljø.
Vi vil tilby Samlivskurs i vår sammenheng. Dette kan vi arrangere alene, eller sammen med en
forsamling. Vi vil også oppmuntre og bidra til mor / barn – treff, eldretreff og samlinger for
innvandrere rundt om i de ulike nærmiljøene. Leir for eneforsørgere og deres barn vil være en
god satsing for å vise Guds godhet.
Hjertebanken, som har sitt utspring på Fredheim på Sandnes, er et konsept vi vil søke å
etablere. Hjertebanken er en base der personer kan tilby sin tjeneste i form av en hjelpende
hånd eller utlån av materiell eller utstyr. Dette blir registrert som innskudd i banken. Når så
noen trenger hjelp av en eller annen art, eller vil låne f.eks. verktøy, kan de kontakte banken og
høre om det er noen som har satt inn et innskudd som de kan ta ut. Hjertebanken er altså en
praktisk måte å koble hjelpere og hjelpetrengende. Vi vil også kontakte sosialetatene rundt om i
kommunene og høre om de har uløste oppgaver vi kan bidra med gjennom Hjertebanken.
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Gå ut
Evangeliseringen i hjemmet er viktig. Vår egen familie er vårt primære kall. Vi vil hjelpe foreldre,
besteforeldre og faddere til en større bevissthet på hvordan en kan disippelgjøre i sitt eget
hjem. Dette vil vi gjøre på familieleirer, foreldre / barn – leirer og ved å ha dette fokuset på kurs
og temakvelder som vi vil arrangere rundt om. En plan for dette arbeidet vil vi legge i nært
samarbeid med hele ImF - sammenhengen som også har satt dette fokuset sterkt på dagsorden.
Flere steder i Rogaland er det få kristne. Vi vil at vi som krets, nettverket av foreninger og
forsamlinger, skal være med og ta et større ansvar for slike steder. Det må være en bønn og et
spørsmål som jevnlig stilles i forkynnelse og ledelse rundt om, om vi har noen å sende til andre
steder i Rogaland. Vi tror at grupper i vårt nettverk som ber for ufrelste og har fokus på misjon i
våre nærområder, vil bli ledet av Gud til nye mennesker og til innsats f.eks. i ei nabobygd.
Vi vil også ha med fokuset på andre steder i Norge og til andre land og kontinenter. Vi vil være
sendebasis i nært samarbeid med andre deler av ImF eller ytremisjonsorganisasjoner for å være
en del av en større sammenheng. Noen må flytte til nye steder. Vi tror Jesus i større grad vil
kalle til det framover innenfor Rogalands og Norges grenser. Andre kan være med å bety noe
for et kristent fellesskap ved å bidra i et lokalmiljø utenfor sitt eget bosted.
Evangelisering er å være bevisst på at du har Jesus i ditt hjerte når du bruker tid på dem som
ennå ikke tror. Ut-fokuset må prege oss i alle deler av vårt arbeid hvis vi skal være en troverdig
misjonsbevegelse.
Evangelisering er at mennesker lever så nær Jesus at de kjenner hjerteslagene hans som banker
for de ufrelste. Jesus, høstens Herre, vil gi oppdrag til hver enkelt om hvordan og hvor en skal
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gå ut. Oppdragene vil være ulike fordi vi er forksjellige som enkeltmennesker og fordi alle de vi
skal nå er forskjellige.
Vi vil ha et større fokus på mennesker og sammenhenger som leder andre til Jesus både på
nettsidene og i kretsbladet vårt framover. Dette for å spre sjelevinnerbrannen.
Vi vil jevnlig arrangere, eller bidra til å arrangere Alpha-kurs i vår sammenheng. Alle i vår
sammenheng som har en venn som ennå ikke tror, skal vite at det er mulig å invitere vennen
med seg på et slikt kurs.
Vi vil også utfordre lokale forsamlinger som vil iverksette tiltak med en utadretta profil til
samarbeid med kretsen dersom det er ønskelig. Slike tiltak vil vi strekke oss veldig langt for å
møtekomme. Vi vil også lage en egen evangeliseringspost på budsjettene framover som kan ha
en tydelig målsetting om å støtte tiltak for å gå ut med evangeliet.
Det er i dag misjonærer som driver evangeliserende og oppsøkende arbeid i Rogaland. Vi vil
være med å bidra til dette, både økonomisk og organisatorisk framover.

Givertjeneste
Penger er en ressurs som vi ikke har klart å frigjøre slik vi burde. Bibelen er tydelig, Guds folk
bør gi tiende. Guds Ord gir ingen andre forholdstall enn 10 % av inntektene når det handler om
å gi. Gud tvinger ingen, men ber om glade givere. Klarte mennesker gi tiende i eldgamle tider,
både under fattigere og vanskeligere kår enn vi har i dag, bør det utfordre oss.
Fast givertjeneste må være en storsatsing for oss framover.
Basarer, julemesser, loppemarkeder og auksjoner har vært store inntektskilder. Mange
engasjerte personer trives med å samle inn penger på denne måten ennå. Det vil vi oppmuntre
til og være med å bidra til fra kretsens side.
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Muligheten for å gi testamentariske gaver til indremisjonen vil vi også minne om gjennom
kretsbladet og nettsida.

Media
Vi vil i større grad framover satse på å bruke mail og hjemmesida vår til å kommunisere. Vi vil
kutte ut en utgave av kretsbladet vårt. Det vil vi gjøre ved å kutte årsmeldingen som i dag er
egen utgave. Vi vil heller sende brev / mail til vårt nettverk av ledere og kontaktpersoner i ulike
styrer, grupper og forsamlinger. Årsmeldinger, sakliste og papirer til årsmøtet vil vi legge
tilgjengelig på hjemmesida og kun sende til dem som ønsker det.
Facebook, hjemmeside og andre / nye sosiale medier som vil være aktuelle, skal vi ta i bruk. Vi
vil bli flinkere til å oppdatere hjemmesiden vår jevnlig, og vil sette oss en målsetting om å
oppdatere den minst to ganger i uka.
Media er et område som stadig er i endring og som kan gi enda flere og uante muligheter. Som
indremisjon må vi bruke de arenaer der mennesker kommuniserer med hverandre i større grad.
Det er en målsetting for oss å stadig utvikle oss på dette området og lete etter ressurspersoner
som kan hjelpe oss i dette arbeidet.
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