
Til alle forsamlinger og foreninger i ImF-familien 

 

GF-ÅRET 2019 

 

I Straume Forum på Sotra har ImF i samarbeid med kretsene de to siste årene arrangert en lederkonferanse, 

og nå i november 2018 samlet den over 500 ledere og ressurspersoner fra sammenhengen vår. I november 

2019 skal vi igjen ha lederkonferanse, og denne gangen skal vi også gjennomføre ImFs generalforsamling 

som en del av konferansen. Det er en viktig sak for å gjøre gode valg og sette retning for de kommende 

årene.  

Men før vi kommer så langt, ønsker vi sammen med kretsene våre å engasjere dere i det lokale arbeidet til 

å gi viktige og nødvendige innspill. Dette vil være av stor betydning for både kretsene og ImF sentralt. 

Derfor vil det også være av stor betydning for dere i det lokale arbeidet på sikt. Vi ber om at dere inviterer 

alle ledere i det lokale indremisjonsarbeidet til en samling om dette, og at dere gir tilbakemelding innen 

20.05.2019. 

Vennlig hilsen 

 

Ole C Martinsen      Erik Furnes 

(kretsleder)      (generalsekretær for ImF) 

 

Introduksjon og bakgrunnsinformasjon 
På nettsiden www.imf.no/gf2019 er det lagt ut en video som kan brukes som introduksjon til de lokale 

samtalene som vi håper dere vil gjennomføre. Der er også lenke til svarskjemaet som dere skal bruke. 

Manuset til videoen er teksten dere ser nedenfor (etter en kort intro). 

Historien.  
Mange unge i dag kjenner ikke historien til bedehusbevegelsen/indremisjonsarbeidet. La oss derfor ta et 

veldig kort resymé:  

a. Vår organiserte indremisjonshistorie strekker seg vel 150 år tilbake i tid. 

b. Veien åpnet seg for lekfolket til å forkynne og samles fritt om Guds ord, og en frigjørende 

Kristus-forkynnelse fødte en glød for misjon, både i vårt folk og ut til folkeslagene. 

c. Det ble en oppvåkning for å gjøre noe med den sosiale og åndelige nød i folket. 

http://www.imf.no/gf2019


d. Engasjementet spredte seg fra by til land, fra bygd til bygd. 

e. Det var bølger av vekkelser i ulike tidsepoker. Bare i våre områder ble det bygget over 600 

bedehus. 

f. En sluttet seg sammen i kretser og forbund for å kunne sende ut forkynnere, informere om 

arbeidet, formidle litteratur, drive bibelskole, starte det som i dag er folkehøgskoler, drive 

barnehjem, andre diakonale institusjoner, osv. I nyere tid har en etablert leirsteder, flere 

friskoler, barnehager, lokalradioer, med mer. 

g. En del av dette bildet er at det i mange områder har det vært nært samarbeid, eller i alle fall en 

klar arbeidsfordeling, mellom bedehus og kirke: Gudstjeneste og sakramentsforvaltning i 

kirken, og det frie lekmannsarbeidet i bedehuset. 

Nåsituasjonen.   
Vi har opplevd til dels store endringer i både samfunnet og indremisjonsarbeidet de siste årene, og det er 

ikke lett å beskrive nåsituasjonen på en måte som alle kjenner seg igjen i. Noen vil løfte fram en positiv 

utvikling for forsamlinger som satser på nye arbeidsformer, styrking av interne ressurser som følger opp 

arbeid for barn, unge, voksne, utruster ledere, samler seg om felles misjonsarbeid, osv. Andre vil vektlegge 

en negativ beskrivelse av kristendommens plass i samfunnet, en utfordrende kirkesituasjon, bedehus som 

blir lagt ned, færre forkynnere i organisasjonene, osv.  

Hva skal til?  
«Det landet vårt trenger er en gjennomgripende vekkelse», vil noen si, gjerne med tanke på det en erfarte 

for noen tiår tilbake. Ja, men hvordan kan den vekkelsen se ut i vår tid? Det at mennesker får høre 

Evangeliet, bli omvendt og få et nytt liv i Gud – må det skje akkurat likt det bildet vi har i vårt hode når vi 

tenker på vekkelse i bedehusene eller leirplassene? 

Disippelgjøring:  
Vi i ImF har en stund jobbet ut fra en strategi om at vi vil hjelpe hjemmene og de lokale fellesskapene til å 

plante Guds ord i barn og unge, slik at det bygges en slitesterk tro som står seg i møte med angrep på 

kristen tro. Hensikten er også å gjøre mennesker til disipler (slik Jesus sier i Misjonsbefalingen) ved at vi ikke 

bare har de rette svarene i etiske og bibelske spørsmål, men at vi lever i etterfølgelse og overgivelse til 

Jesus i hverdagen. Veien til et bedehus kan være lang for mange mennesker som ikke kjenner Jesus, men 

den kan være kort til en relasjon med kristne i nabolaget som er opptatt av å leve som Jesu etterfølgere i 

hverdagen.  

Revitalisering:  
Derfor arbeider vi for å revitalisere og fornye våre eksisterende forsamlinger og fellesskap. La det være 

klart: Guds ord er uforanderlig, og det er bare Gud som kan skape vekst. Det vi må ta ansvar for er at våre 

sammenkomster, våre strukturer, det lokale lederskapet, osv, er av en slik art at Guds tanke og vilje kan få 

gjennomslag i hans folk. At nådegaver blir forløst, at vi reflekterer Jesu kjærlighet i møte med mennesker, 



at vi møter vår tids diakonale behov (som gjerne er helt andre enn de første indremisjonærene stod 

ovenfor), at det blir en naturlig ting å snakke om tro, osv. Vi tror at en kontinuerlig må jobbe med dette i 

våre fellesskap for at vi igjen skal vinne nye generasjoner for Gud. 

Planting:  
Og så tror vi at det er helt nødvendig å plante nye fellesskap og forsamlinger i landet vårt. Det er åpenbart 

ut fra at det er store geografiske områder i landet vårt der det er lite aktiv kristen virksomhet. Derfor jobber 

vi sammen med 13 andre organisasjoner og kirkesamfunn med et felles mål om å plante hundrevis av nye 

menigheter de neste årene. Vi må innta nytt land! Men vi tror også at det er nødvendig å plante nye 

fellesskap i våre tradisjonelle nedslagsfelt, blant annet fordi det noen steder ikke er evne eller vilje til å 

gjøre de endringene i bedehusarbeidet som er nødvendig for å vinne nye generasjoner for Himmelen. De 

første tiårene av vår historie handlet om å plante nytt i bygd og by. Det var en offensiv, erobrende ånd drev 

misjonsarbeidet framover og utover. Tror du det fortsatt er mulig? Vi tror det fortsatt er mulig, fordi Gud 

fortsatt er på tronen, og Guds løfter er sanne. 

Utfordringen:  
Ved overgangen til et nytt år med kretsårsmøter og generalforsamling i ImF, henvender vi oss til dere som 

står i det lokale arbeidet. Vi som er ledere og styrer i organisasjonen sier til dere: Denne organisasjonen ble 

til for å hjelpe det lokale arbeidet til å nå ut med Guds ord til folket. Den skulle være et svar på den tids 

utfordringer, og det utgangspunktet har ikke forandret seg. Ja, det er også startet mange fellestiltak både 

sentralt og regionalt som har vært til velsignelse, men det grunnleggende har alltid vært at vi må styrke og 

hjelpe de lokale fellesskapene til å leve ut visjonen om å vinne folket for Gud. Det er dere vi er til for, ikke 

omvendt! Og situasjonen er jo den at dersom det ikke er vilje eller evne lokalt til å ta ansvar for de 

fellestiltakene vi har, er det snart ikke bærekraft nedenfra til å opprettholde det vi har.  

Forventning til dere: 
Vi henvender oss til dere, faktisk med en forventning om at dere i lokalt årsmøte eller medlemsmøte kan gi 

oss noen konkrete tilbakemeldinger. 

Omfang: Det er svært viktig at alle med ansvar får være med i samtalen, det vil si ledere for arbeid blant 

barn, unge, de voksne, familiene, de eldre. Alle må bli hørt. 

Ærlighet: Det kan oppleves utfordrende å stikke hodet fram i kretsårsmøter og/eller generalforsamling for å 

utfordre det bestående. Her inviteres dere til å svare som lokalt fellesskap, altså ikke anonymt, men likevel 

uten at enkeltpersoner stilles personlig ansvarlig for det som kommer fram. Vi håper det skal gi ærlige og 

oppriktige tilbakemeldinger: 

• Det grunnleggende: Hva trenger dere oss til i dag? Om dere trenger hjelp, hva kan det være? 

Vær konkret, og tenk ut fra en ønsket ressurssituasjon, ikke bare den som er i dag. 

• Organisasjon: Oppleves krets og forbund i dag som en medhjelp/katalysator for at det kan skje 

et fornyende, utviklende og framtidsrettet forsamlings- eller felleskapsarbeid på ditt hjemsted? 



Eller er vi blitt en bremsekloss? Er organisasjonsleddet blitt en byrde som suger ressurser og 

energi ut av det lokale arbeidet, eller er det en positiv medspiller? Og om vi utvider 

perspektivet: Er bedehusorganisasjonene som helhet en slik hjelp, eller er det blitt en byrde? 

Bør vi organisere oss smartere? 

• Økonomi: Dersom dere fortsatt mener at vi trenger organisasjonsledd i Indremisjonen, 

hvordan skal det finansieres i framtiden? Skal det fortsatt være avhengig av enkeltpersoner 

som har syn for det, eller vil dere som lokale fellesskap ta ansvar for det? Det er lansert 

eksempler på fordeling mellom eget behov, organisasjonsleddene i ImF og ytremisjon. Er dette 

noe som er aktuelt for dere? 

• Strategi: Om det er tilslutning eller motforestillinger til vår strategi og profil, er det også 

mulighet til at det kommer til uttrykk. 

Veien videre:  
Dere må gi tilbakemelding, helst via denne nettsiden (link til spørreundersøkelse). Det er viktig at 

tilbakemeldingene kommer inn i rimelig tid før kretsårsmøtene, så derfor er det kretsene som oppgir 

svarfrist. Eventuelt kan dere sende det som epost eller brev til generalsekretæren. Deretter utfordres 

kretsene til å løfte dette fram i sine kretsårsmøter til våren/forsommeren. Under Lyngdal Bibelcamp vil det 

hver uke bli gitt anledning til å møte ImF-ledelsen for å komme med synspunkter. Etter behandling i 

Rådsmøtet 21.september, vil Generalforsamlingen 9-11.november (i forbindelse med Lederkonferansen:19) 

på Straume gjøre de nødvendige vedtak. 

Velkommen til en viktig og spennende prosess i ImF! 


