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INTRODUKSJON
Kraftsenteret i Adventistkirken er den lokale menigheten. Derfor har Syvendedags
Adventistkirken, Den norske union (heretter Unionen) til hensikt å være et service- og
kompetansesenter slik at distrikter og lokale menigheter kan fungere både effektivt
og målrettet. Forslaget til handlingsplanen reflekterer derfor dette prinsippet. Håpet
er at planen vil være til inspirasjon, ikke bare for de som jobber direkte for unionen,
men for distrikter, medlemmer og menigheter i hele landet. Handlingsplanen blir
stemt over under DNUs generalforsamling som fullføres i 2021.
Dette forslaget handler om en retning og sier noe om hva slags felleskap
Adventistkirken i Norge er kalt til å være. Dette er ikke en tiltaksplan. Det nye teamet,
ledere og avdelingsledere, må få lov å forme arbeidsplanen videre, samt vurdere
hvilke tiltak som best vil oppnå målene. Målene må selvfølgelig kunne måles. Hvordan
dette skal gjøres vil det jobbes med i samarbeid med de som skal lede ut i unionens
arbeid fra 2020-2025.
Forslaget tar utgangspunktet i hvem Gud er, og at Guds folk har fått et kall til å gjøre
ham kjent i tiden før han kommer igjen. Det er i denne profetiske oppgaven vi finner
vår identitet som kirkesamfunn, og våre verdier. På dette fundamentet har målene
vokst frem.
Prosessen har vært forankret i unionsstyret. Det har vært konsultasjoner med
avdelingsledere og pastorer, i tillegg til innspillene fra menighetene som svarte på
invitasjonen «Alle menigheter engasjert» som først ble sendt ut i april 2019. Dette ble
gjort i samarbeid med ledelsen i distriktene. Mange av prinsippene og målene som
finnes i generalkonferansens strategiske plan, «I Will Go», finnes også her, men
omformulert i forhold til et norsk arbeidsfelt. Forslaget slik det nå foreligger, har tatt
inn flere gode og viktige innspill etter høringsrunden i menighetene og distriktene.
Vi i Den norske union – medlemmer, pastorer, menigheter, distrikter, avdelinger – er
sammen om vår misjon. Vi står sammen i vårt møte med vår Gud, og vi responderer
sammen i tilbedelse og tjeneste.
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Herre, du kaller oss til
tilbedelse, uttrykt i et liv levd i

anerkjennelse av at du er skaper
og frelser.

Herre, du kaller oss til å
forkynne ditt rike ved å følge
deg, du som levde i overgivelse
til Gud og tjeneste for andre.

Herre, du kaller oss til å være
vitner i vår tid, dele sannheten
om din trofasthet, og å kalle

andre til å følge deg i forventing
om at du kommer snart igjen.

Matteus 28,18-20; Åp 14,6-12

Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Vår Far i himmelen, vi tar imot
ditt kall og ber deg om kraft og

visdom til å dele Ordet så
mennesker kommer til tro.

Tilgi oss for lunken kjærlighet og
manglende tillit til deg,

du som til alle tider er den
eneste sanne Gud,

verdens skaper og frelser.
Gi oss din Ånd så vi elsker deg av
hele vårt hjerte, av hele vår sjel
og av hele vårt sinn og vår kraft.
Hjelp oss å elske vår neste som

du har elsket oss.
Åpne våre øyne så vi ser deg,

og gi oss mot til å følge deg der
du leder.

Amen.

VÅRT KALL

VÅR BØNN
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Fordi Jesus har elsket oss først, vil vi elske andre og være
rause medmennesker.
Vi elsker fordi han elsket oss først. (1. Joh 4, 19)
Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust
og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev
forgjeves. (1. Kor 15, 58)
Og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og har gitt
meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. (1. Tim 1, 14)
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VÅRE VERDIER

Trofasthet

Raushet

Samfunns-
ansvar

Fordi Gud er trofast mot oss, ønsker vi å leve i en trofast
relasjon til han.
Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg
selv. (2. Tim 2, 13)
Herren er rettferdig på alle sine veier, trofast i alt han gjør.
(Sal 145, 17)

Fordi Gud er skaper og har betrodd oss mennesker å
forvalte hans skaperverk, ønsker vi å ta ansvar og være
gode forvaltere.
Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal
holde dom. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og
kilder! (Åp 14, 7)
Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått,
som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.
(1 Peter 4, 10)



VÅR VISJON

Våre menigheter skal være trofaste og rause
fellesskap av mennesker som er, og hjelper andre til
å bli Jesu Kristi disipler.

Våre menigheter skal være trygge og rause
fellesskap som er trofaste mot vårt kall og bibelske
oppdrag og reflekterer Guds omsorg for alle
mennesker.

Våre menigheter skal være kjent for å være engasjert
i positivt arbeid for mennesker og samfunnet rundt
oss ved å fremme kunnskap, rettferdighet og
ansvarlig forvaltning.
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VÅRE MÅL
Våre menigheter skal være trofaste og rause fellesskap av

mennesker som er, og hjelper andre til å bli Jesu Kristi disipler.
1

■ Styrke
medlemmenes
disippelskap.

■ Vokse ved å utruste
nye disipler.

■ Barne- og ungdomsavdelingen
(SABU) vil støtte det lokale
arbeidet for barn og ungdom og
medvirke til at barn og unge blir
kjent med Jesus og finner gleden
ved å tjene ham, gjennom
arrangementer, ved å gjøre
ressurser tilgjengelig, og
gjennomføring av lederutdanning.

■ ADRA vil utruste og engasjere
unge og voksne i tjeneste for
andre og innsatser mot ulikhet i
verden.

■ Misjons- og medieavdelingen, NBI
og NBF vil utvikle ressurser som
utruster menighetsmedlemmer til
å kunne lede mennesker til å bli
disipler av Jesus.

■ Unionen, ved misjons- og media
avdelingen og NBI og NBF, vil
bruke ressurser på å utruste
frivillige som har verv i
menigheten til å kunne lede
mennesker til å bli disipler av
Jesus.

■ Unionens misjonsavdeling, i
samarbeid med distriktene, vil
oppmuntre til og veilede
menighetene til å lage en plan for
hvordan de vil introdusere
evangeliet til menneskene i sitt
nærområde.

■ Unionens predikantavdeling vil, i
samarbeid med misjons- og
medieavdelingen og distriktene,
bruke ressurser på å utruste
pastorer og ansatte ledere til å
kunne lede mennesker til å bli
disipler av Jesus, som hjelper
andre til disippelskap.

■ Pastorene skal aktivt utruste
frivillige ledere i menigheten til å
delta i oppfølging av nye
medlemmer og kontakter.

■ Unionen vil bidra med ressurser
som styrker det åndelige miljøet
på TVS.

■ 400 nye medlemmer i løpet
av perioden. (15% økning i
antall nye medlemmer i
DNU).

■ Det er plantet minst 1 ny
menighet i løpet av
perioden.

■ 90% av menigheter
opplever minst en
dåpshandling i løpet av
perioden.

■ 50% av menigheter har
gjennomført iCOR
opplæring.

■ Flere elever er engasjert i
det åndelige livet på TVS.

■ Minst 3 ungdommer velger
å bruke «Ett år for Herren»
i menighetens tjeneste
hvert år.

■ Et flertall av medlemmer
rapporterer at de ber
regelmessig for individer
de ønsker å dele troen
med.

■ DNU gjør utstyr tilgjengelig
for stands menighetene
kan bruke.

■ Flere lokale medlemmer og
ledere er involvert i
bibelstudier med andre,
forkynnelse av evangeliet,
og deltagelse i utadrettet
arbeid.

■ 80% av menighetene har
en strategisk plan for
evangelisering som har
minst et toårs perspektiv.

■ DNUs medievirksomhet
oppleves som støttende for
det lokale arbeidet med å
forkynne evangeliet.

■ Alle pastorer har en plan for
målrettet evangelisering.

Langsiktige og
kontinuerlige
hovedmål

Strategi
Gjennomføres i samarbeid med

distriktene
Evaluering gjennom

resultatmål
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■ Både barn, unge og nye
kontakter opplever at
menighetene gir rom for å
utforske, utvikle og
uttrykke sin tro.

■ Å utvikle varme relasjoner i
menighetene som bidrar til
at konflikter og
utfordringer blir løst på
gode måter.

■ Å gi mulighet for tjeneste
og engasjement som gir
medlemmene en
opplevelse av eierskap –
Alle engasjert.

■ Å sørge for at menighetene
opprettholder tradisjonen
med systematisk
trosstyrkende og
trosutviklende
bibelundervisning.

■ Unionen, ved SABU, vil
arbeide for at barn og
unge vil møte trygge
menigheter som er
tålmodige, empatiske og
som ser verdien av å stille
spørsmål og tenke nytt.

■ Unionen vil bidra til lokale
fellesskap preget av gode
relasjoner ved å tilby
verdibasert ledertrening,
og kurs i relasjonsbygging
og konfliktløsning.

■ Unionen vil sette fokus på
behovet for at mennesker
som er i kontakt med
menigheten skal bli sett og
inkludert, og dermed bidra
til å kommunisere et sant
og vakkert gudsbilde.

■ ADRA støtter menigheter i
arbeidet for inkludering og
kulturelt mangfold.

■ Unionen, ved
predikantavdelingen, har
som målsetting at ansatte
og frivillige ledere skal få
oppfølging av kompetente,
åndelige ledere som følger
opp og yter hjelp.

■ I samarbeid med
distriktslederne vil
unionspredikantavdelingen
bidra til utviklingen av
kompetente, åndelige
ledere som kan følge opp
og yte hjelp til ansatte og
frivillige.

■ Flere pastorer har
muligheten til teamarbeid
med andre pastorer og
evangelister i DNU.

■ Frivillige som har verv i
menigheten skal oppleve å
bli prioritert og verdsatt.

■ År for år vil
administrasjonen i DNU,
avdelingsledere og
distriktslederne føle at de
har blitt mer effektive
ledere.

■ Etablering av et
nettverk/råd for det
flerkulturelle arbeidet som
rapporterer årlig til DNU
styre.

■ Sammen med distriktene
vil DNU arbeide videre med
Alle engasjert og arbeide for
at alle menigheter jobber
aktivt for å øke antall
medlemmer som har en
aktiv rolle i menigheten.

■ Pastorene gjennomfører
årlige samtaler for å støtte
og styrke frivillige ledere.

■ Pastorene har en plan for
kompetanseutvikling og
videre utdannelse.

■ Det finnes ressurser og
veiledning tilgjengelig for
menigheter som er eller
har blitt flerkulturelle.

■ Styrer og lederskap skal
vise menighetens
mangfoldige
sammensetning.

Langsiktige og
kontinuerlige hovedmål

Strategi
Gjennomføres i samarbeid med

distriktene
Evaluering gjennom

resultatmål

Visjon: Våre menigheter skal være trygge og rause fellesskap
som er trofaste mot vårt kall og bibelske oppdrag og reflekterer
Guds omsorg for alle mennesker.
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■ Å utruste medlemmene til
godt forvalterskap av sine
ressurser, helse og tid i
positivt engasjement for
mennesker og samfunnet.

■ Fremme kunnskap og
informasjon offentlig om
menighetene våre og
aktivitetene og
institusjonene vi driver.

■ Styrke
internkommunikasjon i
Adventistkirken i Norge.

■ Utvikle en bærekraftig drift
som samsvarer med vårt
forvalteransvar både med
hensyn til miljø og
økonomi.

■ Alle DNUs avdelinger
prioriterer å lage ressurser
som hjelper
menighetsmedlemmer til å
engasjere seg i
lokalsamfunnet og dele sin
tro.

■ Skoleavdelingen arbeider
for skoler som fremmer
sunne bibelske verdier og
skaper en bro mellom
menigheten og samfunnet.

■ ADRA driver
utviklingsprogrammer og
nødhjelp i fattige land for å
fremme rettferdighet og
hjelpe mennesker i nød.
ADRA samarbeider med
adventistskolene om å
engasjere elever, lærere og
foreldre i globalt og lokalt
samfunnsansvar og hjelper
lokale menigheter å bygge
broer til lokalsamfunnet
gjennom hjelpeaksjon og
ADRA lokallag.

■ DNUs Helse og
miljøavdeling vil
gjennomføre tiltak som
hjelper våre menigheter og
SDA helsepersonell å møte
helsemessige behov i
samfunnet med empati og
kunnskap.

■ Gjennom avdelingsarbeid
vil unionen inspirere
menigheter til å være
aktive og kjent i
lokalmiljøet for å vise
nestekjærlighet, og for å
skape håp hos
menneskene rundt seg.

■ Unionens lederteam vil
være bevisste på
forvalteransvaret overfor
de ansatte,
menighetsmedlemmene
og frivillige som tjener med
oppgaver i menigheten,
ved å legge til rette for
trivsel og motivasjon
gjennom å utruste dem til
oppgavene de har.

■ Barn og ungdommer er
stolt av, og deltar i
menighetens aktivitet for å
utgjøre en forskjell i
verden.

■ Alle barn og ungdommer
skal gis regelmessige
muligheter til å engasjere
seg i tjeneste for andre og
få oppleve gleden av å
være ambassadører for
Jesus.

■ Ungdommer forstår tiende
systemet og hvordan de gir
tiende.

■ 80% av menigheter har satt
strategiske mål for sine
aktiviteter i lokalmiljøet.

■ Hver menighet er omtalt i
lokalavisen i hvert fall en
gang i året på grunn av sitt
arbeid for andre.

■ Dobler antall seere på
Hope Channel Norge.

■ Syvendedags
Adventistkirken i Norge
skal være synlig på sosiale
medier.

■ DNU blir miljøsertifisert.

Langsiktige og
kontinuerlige hovedmål

Strategi
Gjennomføres i samarbeid med

distriktene
Evaluering gjennom

resultatmål

Visjon: Våre menigheter skal være kjent for å være engasjert i
positivt arbeid for mennesker og samfunnet rundt oss ved å
fremme kunnskap, rettferdighet og ansvarlig forvaltning.
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■ For å kunne evaluere fremgang med noen av målene må det kartlegges
nåværende status. Innen 6 måneder fra gjennomføringen av
generalforsamlingen for DNU vil den nødvendige kartleggingen
gjennomføres.

■ Det planlegges at en årlig delrapport fra DNU-styret blir presentert på
distriktenes årsmøter og i Adventnytt.

Be for Syvendedags
Adventistkirken i Norge og de
neste fem årene.

Be om at Gud leder de nyvalgte
ledere i unionen og distriktene.

Be om at de nevnte målene vil
kunne hjelpe hele menigheten til å
gjøre Gud kjent.

Be om at hver og en av oss vil
være trofaste mot vårt kall.

Be om at senregnet må komme,
og at Den hellige ånd må utruste
mange mennesker i alle våre
menigheter.

Be om nåde så vi kan se hvem Gud
er, slik at det kan forvandle oss.

Han svarte:
«Min nåde er
nok for deg,
for kraften
fullendes i
svakhet.»

Derfor vil jeg
helst være
stolt av mine
svakheter, for
at Kristi kraft
kan ta bolig i

meg.
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Vi inviterer deg til å be for disse målene




