23. februar 2015

Invitasjon til å bli vertsmenighet for en IMPACT misjonstur
Kjære ledere og menighetstyrer,
IMPACT Norge er en del av Adventistsamfunnets ungdomsarbeid i Norge.
IMPACT er et SABU-lag som består av ungdommer som ønsker å hjelpe
lokale menigheter med misjon der Kristi snare gjenkomst er forkynt.
Gjennom våre årlige misjonsturer i sommerferien har vi en trefoldig misjon og
målgruppe; 1) Mennesker vi møter i lokalsamfunnet 2) IMPACT-deltakerne 3)
Den lokale menigheten.
Her er noen punkter om hvordan IMPACT Norge er villig til å bidra i din
menighet:
A. INSPIRERE – IMPACT Norge tilbyr en inspirasjons- og planleggingshelg i
menigheten, gjerne 5-6 måneder før selve misjonsturen.
B. UTRUSTE – I samarbeid med Livsstilsklubben i Mysen har vi nå startet en
Field School for å utruste 3-5 misjonsengasjerte medlemmer bl.a. fra din
menighet.
C. MOBILISERE – I løpet av selve misjonsturen vil IMPACT deltakere,
sammen med menigheten, drive med ulike misjonsaktiviteter.
D. LANGSIKTIG SATSING – For at misjonssatsningen vi gjør sammen skal
sette varige spor, er det helt avgjørende at menigheten fortsetter arbeidet, for
eksempel ved å utvikle og følge en årlig, bærekraftig misjonssyklus.
Vi ønsker at IMPACT skal kunne være en katalysator for menighetens
misjonssatsning og tror derfor at det er viktig at en god del av styret og andre
menighetsmedlemmer velger å delta i programmet vi setter sammen spesielt
for dem i forbindelse med misjonsturen.
Siden IMPACT Norge etter hvert har fått en del henvendelser fra menigheter
rundt omkring i landet, har vi utviklet et søknadsskjema (vedlagt) for de som
ønsker å være vertsmenighet for IMPACT. Dere som menighetsstyre inviteres
derfor til å vurdere dette og evt. returnere utfylt skjema til oss innen 17. mai,
året før sommeren dere ønsker å ha IMPACT på besøk. Under bønn til Gud
vil vi så vurdere de forskjellige søknadene.
Vennlig hilsen,

Victor Marley | Leder | SABU
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