
 

 Ungdom og misjon i IMI-kirken 
 

I IMI-Kirken i Stavanger (imikirken.no) de senere årene har det vært et spesielt fokus på å 
få nye bilder på hva misjon er. Mange har tidligere tenkt at misjon er kun noe som foregår 
«der ute». Derfor har det vært viktig for oss å oppdage den lokale kirkes misjonale kall. 
Dette nye perspektivet på misjon har også formet mye av ungdomsarbeidets arbeid. Dette 
har blant annet resultert i misjonale fellesskap for ungdom og at ungdom har engasjert seg 
i skolelagsarbeid.  
 
Generelt  
For lederskapet i ungdomsarbeidet har det vært viktig at misjon er en sentral del av vår 
identitet som ungdomsarbeid. Derfor er vår visjon som følger: «VI vil gjøre verdifulle unge 
mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus». Dette ønsket vises også i 
ungdomsarbeidets slagord: «Elsket og Sendt». Vi prøver å bygge ned forståelsen av at 
misjon er noe som kun foregår i Afrika. Vi prøver å lære dem at de er misjonærer, sendt til 
sin skole og sine venner. Misjon er ikke et tiltak eller en aktivitet vi gjør, men en 
grunnlagstenkning for hele ungdomsarbeidet.  
 
Lokalt 
Dette har resultert i en generell holdningsendring blant ungdommene våre. De snakker 
mye om å «nå» vennene sine på skolen og viktigheten av at de blir kjent med Jesus. 
Derfor er mange av ungdommene engasjert i Skole-Laget. På K2 (tilsvarer MILK) velger 
de tjenester. En av tjenestene de da kan velge er Laget. Det betyr at de som velger denne 
tjenesten får oppfølging av en voksen med spesiell tanke på deres lokale skolelag hver 14. 
dag. Se også punktet misjonale fellesskap.   
 
Globalt 
Vi har de siste tre årene reist på en ukes team-tur til Tsjekkia. Impuls inviterte mange 
ungdomsarbeid til å være med på dette i 2010. Vi har i hovedsak vært tre 
ungdomsarbeid(IMI, Bore, Bryne) som har reist de siste årene. I 2012 opplevde vi for 
første gang at en solid ungdomsgjeng ville være med, noe som var svært gledelig. 
Responsen fra ungdommene var utelukkende god etter turen. Opplegget for turen er 
tredelt. Skolebesøk, besøk av klubber og Impuls misjonskonferanse.  

- På dagtid er vi delt opp i flere mindre team. Vi reiser da til hver vår skole for å ha 
undervisning om Norge. Kontakten med skolen har tsjekkerne opprettet på forhånd. 
Undervisningen om Norge er delt inn i: tradisjoner, mat og kultur og geografi. Under 
tema tradisjoner snakker vi mye om jul og påske og prøver på den måten å forklare 
evangeliet.  

- MISE (luthersk samarbeidspartner i Tsjekkia) har i alt ca 15 klubber(mission club) 
spredt utover øst-Tsjekkia. Med disse klubbene når de mange kirkefremmede ungdom. 
Disse klubbene er vi med på 2-3 kvelder i uken. Der holder vi andakt, lovsynger og har 
mange ulike aktiviteter.  

- Vi avslutter teamturen med å være med på Impuls sin misjonskonferanse i Tsjekkia. 
Denne konferansen synes ungdommene det har vært inspirerende å være med på. De 
synes det er gøy og inspirerende å møte kristne tsjekkere og deres engasjement for 
misjon.  

 
Impuls sin teamtur til Tsjekkia er åpen for alle ungdomsarbeid å være med på. For å kunne 
være med må man kunne sende en leder for hver fjerde ungdom. Teamturen er siste uka i 
juni. Er du interessert i mer informasjon gå inn på www.impulsweb.no. 
 



 

Viktige lærdommer 
- For at misjon skal oppleves relevant og aktuelt hos ungdommene forutsettes det en 

personlig erfaring med evangeliet.  
- For at misjon skal oppleves som noe tiltrekkende og overkommelig forutsettes det et reelt 

fellesskap blant ungdommene, som de kan «gjøre» misjon sammen med.  
- Lederne i ungdomsarbeidet må gå foran og modellere lokal og global misjon.  
- Det er viktig å ha gode samarbeidspartnere lokalt og globalt. F.eks Impuls, Laget, MISE  

og Bedehuskirka.  
 
Misjonale fellesskap 
Misjonale fellesskap er en del av IMI-Kirkens lokale misjonale satsning, dette gjelder også 
for ungdomsarbeidet. Misjonale fellesskap kan se svært forskjellige ut. Men for oss i 
ungdomsarbeidet består misjonale fellesskap av 4-10 personer som har en felles drøm om 
å nå ungdom. Gjerne ungdom i en viss subkultur eller i et geografisk område. For lederne i 
et misjonalt fellesskap er målet å bygge en relasjon med ungdom som i dag ikke regner 
seg som kristne. Målet er ikke å aktivisere ungdom, men å disippelgjøre. Alle våre 
misjonale fellesskap legger stor vekt på fellesskap, med ungdommer og ikke minst med 
hverandre. Lederne i de fleste misjonale fellesskap treffer derfor hverandre en god tid i 
forveien før ungdommene kommer, for å bygge vennskap med hverandre. Dette bygger på 
tankegangen at misjon bør gjøres i fellesskap med andre. For ledere som blir med i et 
misjonalt fellesskap er det viktig å være innstilt på å bygge langvarige vennskap med 
ungdom. Men misjonale fellesskap trenger også ledere som har som sin hovedoppgave å 
fungere som et støtteapparat. Det kan bety matlaging, bønnestøtte og praktisk hjelp av 
ulikt slag.  
 
Et eksempel fra vårt ungdomsarbeid er «åpent hus». Hver torsdag kommer det 12-15 
ungdommer hjem til meg og min kone. I tillegg kommer det tre faste ledere. Vi ledere 
møtes kl 16:00 til middag, fellesskap og bønn. Kl. 18:00 kommer ungdommene. Den første 
timen leser vi bibelen sammen og ber i smågrupper. Fra 19:00 - 22:00 spiller vi spill, prater 
og spiser litt enkel mat. Når vi begynte med åpent hus tok vi utgangspunkt i konfirmantene 
og inviterte de hjem til oss. I begynnelsen var det kun mat, spill og moro som stod på 
programmet. Etter hvert begynte vi med å lese et vers eller to fra bibelen, så har vi økt 
siden til større avsnitt. Helt fra begynnelsen har ungdommene invitert med venner som 
ikke har noe forhold til tro, og flere av disse har tatt store skritt inn i den kristne tro.  
 
Når ungdomsgenerasjonen, som har opplevd «åpent hus», blir 17-18 år, er drømmen at 
disse vil starte «åpent hus» for å nå og disippelgjøre andre ungdommer som vi ikke når i 
dag.  
 
 
Johannes Vålandsmyr, ungdomsleder i JOIN, IMI-Kirkens ungdomsarbeid. 
johannesvaalandsmyr@hotmail.com  
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