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Inspirere og motivere til å 
lage et lokalt 

ÅRSHJUL
for evangelisering.



VOKSE

1. FORBERED jorden

2. PLANT ordet

3. DYRK interessen4. HØST beslutninger

5. BEVAR og undervis

Vi vil



Eksempel



Informere om møteserien

«Det gode liv»



Bakgrunn for evangeliseringspakken
DET GODE LIV

DET GODE LIV



Off. møteserier

• Vanlig i alle år inntil for 10-20 år siden

• Etter hvert viste det seg vanskelig å samle folk, 

og nå arrangeres sjelden off. møteserier

• Mange har konkludert med at det ikke har noe for 

seg lenger

• Noen klager på at de ikke lenger hører 

«adventbudskapet forkynt» fra talerstolene

• Samtidig har noe gått tapt, for hva førte slike 

serier til?



Hva har gått tapt?

• Mindre synlige i kirkelandskapet

• Mindre besøk i våre kirker

• Færre nye medlemmer (hvis ikke andre metoder 

har tatt over)

• Menighetens medlemmer blir ikke regelmessig 

grunnfestet i tro og lære

• Spesielt ungdommen vet ikke hva vi tror

• Har mistet den forventningen, begeistringen og 

gløden som fulgte med



Hvorfor er det vanskeligere 
med off. virksomhet i dag?

• Folk jobber mer og er travlere enn før

• Vi konkurrerer med enormt mange tilbud

– Et utall TV kanaler, streaming, Youtube, sosiale 

medier osv. direkte tilgjengelig i lommen og hjemme

• Folks forventninger til opplevelsen er større

• Samfunnet har blitt mer sekulært

• Større krav til annonsering (ikke nok med en 

håndfull trykte brosjyrer)



Kan vi gjøre noe med det?

• Vi kan gi opp, og konkludere at det ikke nytter 

lenger

• Vi kan ta grep for å tilpasse oss situasjonen i 

dag

• Det vil bl.a. bety:

– Legge profesjonelle planer som møter folks 

forventninger

– Tilby noe som er visuelt og intellektuelt på topp

– Gjøre grundige forberedelser, som innebærer god tid 

til å bygge interesse og vinne venner



Trender i tiden

• Stor fokus på, og interesse for miljø, 

helhetstenkning og denne klodens fremtid, altså 

har folk sansen for holistisk tenkning

• Større toleranse for å være annerledes

• Den norske kirkes dominans er dempet, da 

Norge ikke lenger har en «statskirke»

• Adventistkirken er mer akseptert

• Adventister anerkjennes gjerne for stor 

bibelkunnskap



Hva vi må gjøre i dag

• Kan ikke forvente at folk dropper inn på møtene som før. 

Må derfor ta god tid på å vinne venner og stimulere 

deres nyskjerrighet og interesse. Jmf. evangelismehjulet

som Tor vil snakke om.

• Møteserien vil møte et opparbeidet behov

• En møteserie i dag blir å anse som en 

innhøstingskampanje. Suksess er derfor avhengig av 

godt forarbeid.



Det blir god tid til 
SPØRSMÅL 

i forbindelse med            
2. del i morgen!



Høstens resultat avhenger av ha du sår

Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste
sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med 
velsignelse. 2 Kor 9:6 (N11BM)



Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).



Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).



Handlingsplanen

• 90 % av menigheter opplever minst en 
dåpshandling i løpet av perioden

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

• Alle pastorer har en plan for målrettet 
evangelisering

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











Tjenere for Guds plan

David var en tjener for Guds plan i sin levetid. 

Apg 13:36 (N11BM) 



Kloke planer

Diligent work is now called for. In this crisis, 
no halfhearted efforts will prove successful. In all our city 

work, we are to hunt for souls. Wise plans are to be 
laid, in order that such work may be done to the best 
possible advantage.—The Review and Herald, September 27, 
1906.
White, E. G. (1946). Evangelism (p. 59). Review and Herald Publishing Association.

https://ref.ly/logosres/iv-ev?ref=Page.p+59&off=1027&ctx=ald%2c+June+23%2c+1904.%0a~Wise+Plans%E2%80%94Diligent+


Kloke planer

Iherdig arbeid er nødvendig. Halvhjertet innsats vil 

ikke gi suksess i denne krisen. I alt vårt arbeid i byene må vi 

jakte på sjelene. Kloke planer må legges, slik at 

arbeidet kan gi best mulig resultat.

.—The Review and Herald, September 27, 1906.

White, E. G. (1946). Evangelism (p. 59). Review and Herald 
Publishing Association.

https://ref.ly/logosres/iv-ev?ref=Page.p+59&off=1027&ctx=ald%2c+June+23%2c+1904.%0a~Wise+Plans%E2%80%94Diligent+


Systematisk arbeid

There is need of systematic labor; but where some 

of you are so long in devising, and planning, and getting 
ready for the work, Satan preoccupies the field with 
bewitching fables, and the attention of men becomes 
absorbed in the delusions of the master deceiver.—The 
Review and Herald, March 13, 1888.
White, E. G. (1925). Instruction for Effective Christian Service (p. 75). Review and Herald 
Publishing Association.

https://ref.ly/logosres/iv-chs?ref=Page.p+75&off=1605&ctx=650.%0aTimely+Warning%0a~There+is+need+of+sys


Systematisk arbeid

Det er behov for systematisk arbeid, men fordi noen av dere 
er så sene til å legge planer å gjøre dere klare for arbeidet, 
avleder Satan feltet med fortryllende fabler, og menneskers 
oppmerksomhet blir oppslukt av mesterforførerens bedrag.

.—The Review and Herald, March 13, 1888.

White, E. G. (1925). Instruction for Effective Christian Service
(p. 75). Review and Herald Publishing Association.

https://ref.ly/logosres/iv-chs?ref=Page.p+75&off=1605&ctx=650.%0aTimely+Warning%0a~There+is+need+of+sys


Pastors arbeidsinstruks

1. Planlegging og mål 

• For menigheten: Pastoren skal hjelpe menigheten til å 
oppdage sitt bibelske formål, definere sin visjon og 
oppgave, finne sin målgruppe og utforme en arbeidsplan 
som omfatter hele menighetens aktiviteter. 

• For egen del: Pastoren skal utarbeide en personlig 
arbeidsplan med kortsiktige og langsiktige mål, som skal 
være konkrete og målbare. Planene bør oppdateres minst 
en gang i året og presenteres for distriktsleder. 

P.3 OP-boken



Årshjul for evangelisering

• Et verktøy for pastorer og menighetsstyrer

• Hjelp til å strukturere menighetens evangelisering
• Gjennomtenkt plan

• Tilpasset lokale forhold og ressurser

• Informerer medlemmer om hva som skjer



Fordeler med en klar plan

• Inspirerer frivillige til å bidra

• Motiverer frivillige til å bidra

• Engasjerer frivillige
• Frivillige ser en samlet plan

• Lettere å finne sin plass i planen



Alle engasjert - disippeltrening

To every man God has appointed his work, according to his 
capacities and capabilities. Wise planning is needed to place 
each one in his proper sphere in the work, in order that he 
may obtain an experience which will fit him to bear 
increased responsibility.—Letter 45, 1889.
White, E. G. (1946). Evangelism (p. 95). Review and Herald Publishing Association.

https://ref.ly/logosres/iv-ev?ref=Page.p+95&off=227&ctx=anuscript+24%2c+1887.%0a~Each+in+His+Proper+S


Gud har gitt hvert menneske sin tjeneste, i henhold til den 
enkeltes evner og krefter. Det trengs kloke planer for å gi 
hver enkelt sin rette plass i tjenesten, så han kan få en 
erfaring som utruster ham til å bære større ansvar.

.—Letter 45, 1889.

White, E. G. (1946). Evangelism (p. 95). Review and Herald 
Publishing Association.

https://ref.ly/logosres/iv-ev?ref=Page.p+95&off=227&ctx=anuscript+24%2c+1887.%0a~Each+in+His+Proper+S


Bruk årshjulet lokalt

• Årshjul for evangelisering 2021-2022

• Et utgangspunkt

• Må gis lokal tilpasning

• Drøft evangeliseringsplanen på et styremøte 

• Klipp ut rader, fyll inn andre

• Sett datoer for gjennomføring



Kontaktskapende aktiviteter

• Kurs i vegetarisk matlaging
• Stresskontrollkurs – PowerPoint og manus frå Kjell Aune
• Livsstilsklubb – Få tips frå Mysen menighet
• Gå-gruppe
• Språkkurs
• Bok-kafé
• Happy Hand brukthandel
• Ungdomsklubb (speider som kontaktskapende)
• Kids in Discipleship
• Bibelgrupper (utvidelse av størrelse og antall)



Kontaktskapende aktiviteter

• Personlig besøksarbeid til brevskole elever (etter oppdrag fra 
NBI)

• LifeStyleVIEW utdeling

• Kristendommen under lupen (kurs)

• Menighetsskolen inviterer til «Hvem er adventistene?»

• Stands på lokale messer (DNU låner ut messetelt)

• Bruke ideer fra heftet Alle engasjert – 100 ideer

• Kafe for studenter (ukentlig mot betaling)

• Måltidsdeling sabbats ettermiddag

• Gjenåpningssabbat

https://www.adventist.no/resource/messeteltet/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/mg-web-site-adventist.no/2019/02/100-id%C3%A9er-alle-engasjert.pdf










Idémyldring – grupper på tre

• Flere ideer til kontaktskapende tiltak?

• Hvilke kontaktskapende aktiviteter kan du tenke deg å 
gjennomføre i din menighet?

• Lag en liste. Vi deler.



Bruk tabellen lokalt

Aktivitet Beskrivelse Fra dato Til dato

Kurs i vegetarisk matlaging 01.09.2021 30.09.2021

Stresskontrollkurs PowerPoint og manus frå 

Kjell Aune



Eksempel



Eksempel





Engasjere medlemmer lokalt

• Hvordan vil du involvere menighetsstyret i å formulere en 
lokal evangeliseringsplan?



13 Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 14
Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan
de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre
uten at noen forkynner? Romans 10:13–14 (N11BM)

Tro – Engasjere

Høre – Motivere

Forkynne – Inspirere



Planer må bli handling

Åndelighet er det du gjør 
med det du tror.



Planer må bli handling

Bibelen inneholder en spennende bok som heter Apostlenes 
gjerninger, men ingen som heter Apostlenes vedtak. Det er 
godt å gjøre vedtak i Herrens kraft, men det er bedre å gjøre 
noe. James White, Adventist Review and Sabbath Herald, 3. 
juni 1862, s 4.5.



Spørsmål i plenum



Lag en plan for 
evangelisering

Hjelp mennesker til tro


