
 VNDs styrets 

 forslag til langtidsplan 2020-2025 

 

Visjon 

Som Syvendedags Adventister finner vi grunnlaget for vår tro i Guds ord. Vi er til for å gjøre mennesker til 

Jesu disipler ved å formidle et sant og livsnært bilde av den levende Gud som er skaper og frelser, og som 

snart kommer igjen. Vi ønsker å være et vitalt nettverk av inkluderende SDA-menigheter som i sitt nærmiljø 

tjener Gud og våre medmennesker. 

 

Målsetting 

Vi ønsker å legge til rette for en kultur i menighetene i VND der hvert enkelt medlem gis mulighet til å 

utnytte sine ressurser i tjeneste for Gud. Vi vil stimulere til en «entreprenørånd» der ideer og initiativ blir 

møtt med begeistring og gis vekstvilkår gjennom relevant opplæring og oppfølging. Vi ønsker at vellykkede 

prosjekter i vår landsdel skal være en inspirasjonskilde som bidrar til videreutvikling og igangsetting av nye 

prosjekter. 
 

Verdier 

 • Trofasthet mot Gud og Guds ord. 

 • Ære Gud og leve som disipler i alt vi gjør. 

 • Kjærlighet til Gud og mennesker. Alle er viktige og verdifulle for Gud og derfor også for oss 

 • Avhengighet av Gud i bønn 

 • Raushet ved å vise åpenhet, omsorg og evne til å inkludere alle 

 • Kvalitet i utrusting av frivillige og ansatte medarbeidere 

 • Samfunnsansvar slik at mennesker rundt oss får et bedre liv og ta vare på skaperverket. For å 

virkeliggjøre vår visjon, vil vi i kommende periode være med å bygge Guds rike ved å fokusere på 

følgende hovedområder: 
 

Sunne fellesskap 

Vi vil være med å utvikle sunne og varme SDA-fellesskap som utruster medlemmene, barna og de unge til 

tjeneste for Gud og medmennesker. 

 

Sunn livskvalitet 

Vi vil være med å utvikle utadvendte SDA-menigheter og virksomheter som viser at en helhetlig kristentro 

gir en sunn livskvalitet. 

 

Sunn vekst 

Vi vil være med å utvikle sunn vekst i menigheten drevet av lengselen etter å avlegge et sant og relevant 

vitnesbyrd om Gud som gir mennesker et ønske om å overgi seg til Ham. 

 

Langtidsplan VND 2020-2025 

 

1. Undervisning og forkynnelse 

 Fokusere undervisning og forkynnelse på følgende tema: 

 • Bibelbruk og bibelforståelse 

 • Disippelgjøring og balansert kristenliv 

 • Sunne og varme fellesskap i menigheten og engasjement i nærmiljøet 

 • Adventistidentitet 

 • Bønn 

 • Forvaltning og ansvarlighet 

 • Helse og nettverksarbeid 

 • Solidaritet, bistand og ADRA. 

 

2. Kurs, oppfølging og veiledning av ledere 

 a) Gjennomføre medarbeidersamtaler med pastorene 

 b) Tilby menighetsledere og prosjektledere jevnlig og god oppfølging fra sin leder. 

 c) Tilby ledere i menighetene kurs i ledelse. 



 d) Tilby kurs i å håndtere trossamtaler og sjelesorg. 

 e) Tilby menighetene kurs i evangelisering 

 f) Tilby medlemmer kursing i å utvikle barne- og ungdomsarbeid 

 g) Tilby veiledning for integrering, gjensidig læring, respekt og forståelse, samt anerkjennelse og 

implementering av de ressurser nye landsmenn/kvinner utgjør. 

3. Arrangement 

 a) Arrangere årsmøte for menighetene i VND. 

 b) Arrangere årlige inspirasjonssamlinger for frivillige og ledere i menighetene. 

 c) Arrangere 4 årlige samlinger for pastorene i VND. 

 

4. Evangelisering 

 a) Tildele midler fra evangeliseringsfondet slik at vi prioriterer planmessige og målbevisste prosjekter. 

 b) Støtte det flerkulturelle arbeidet i VND. 

 c) Anerkjenne og styrke det evangeliske arbeidet knyttet til Møllebakken og Vatneli skoler og oppmuntre 

Bergen, Stavanger og Sandnes menigheter til fortsatt å engasjere seg i dette arbeidet. 

 

5. Evaluering 

 Ved distriktets ledersamlinger evaluerer man arbeidet i forhold til langtidsplanen. 


