Strategi dokument 2017-2020
Visjon
Gjøre Jesus tydelig

Formål
Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt
eget land, gjennom mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og levende
menighetsfellesskap.
Menigheten skal
 arbeide for medmenneskers omvendelse
 hjelpe barn og ungdom fram til et selvstendig og bevisst liv i Kristus
 utfordre og utruste menighetens medlemmer til å ta del i det evangeliserende,
diakonale og disippelbyggende arbeidet
 plante og vise omsorg for nye menigheter
 påvirke lokalmiljøet positivt gjennom åndelig og sosialt arbeid
 være delaktig i Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale arbeid
 være en åpen og levende menighet som inkluderer alt Guds folk
 arbeide for synlig enhet mellom kristne og lokale menigheter

Målgruppe
Arendal Misjonskirke skal være en flergenerasjonsmenighet, med vekt på barn, unge og familier

Mål
1. Gudstjenestebesøk (fra 198 til 298 personer)
Arbeidet i strategiperioden skal bidra til at vi ser i gjennomsnitt hundre flere på våre
søndagsgudstjenester. Dette gjelder barn, ungdom og voksne, som etterhvert kommer regelmessig.
2. Cellegrupper (nå +100)
Innføring av cellegrupper vil være viktig for menighetens videre vekst. Cellegrupper vil være en
utvidelse av de små og levende fellesskap som utgjør en viktig del av menighetens indre liv.
Cellegruppene vil bli koblet til forkynnelsen og skal både selv rekrutere, samt være klare for å ta
imot nye medlemmer ved behov. Eksisterende fellesskapsgrupper, bibelgrupper mv. oppfordres til å
bli med videre som cellegruppe, men kan også fortsette som før. Målet er at hundre personer som
ikke er i dagens smågrupper er blitt aktivt med i en cellegruppe innen utgangen av november 2020.
3. Utadrettet virksomhet (2 nye aktiviteter)
Menigheten ønsker i økende grad å være tilstede for mennesker i vår by, for å vise Guds kjærlighet
gjennom praktisk hjelp, ulike tilbud og kurs for enkelt grupper, og ikke minst gjennom forbønn og
bønn om helbredelse for de som ønsker dette. I strategiperioden skal det etableres minst to nye
aktiviteter som er av gjentagende art innen november 2020.

