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Misjon utfordringer og muligheter



NMS

• 180 år på 6 minutt

• NMS – Historisk film –

https://nms.no/video/nms-historisk-film/

https://nms.no/video/nms-historisk-film/


Misjon – utfordringer / muligheter

• Er misjon fortsatt viktig?

• Hvorfor tenke på resten av verden når vi sliter på hjemmebane?

1900-tallet: 80% av kristenheten i Europa

20% sør for ekvator

2020: 20% av kristenheten i Europa/Nord Amerika

80% i Afrika og sør for ekvator



Misjon – utfordringer

• «Misjon» - negativt ladet?  Misjonere = å dytte på noen?

Misjon forandrer verden til det bedre for mange mennesker.

• Har velstanden gjort oss mindre engasjerte for verden?

1985 innsamling 69 millioner kroner ville i dag vært tilsvarende 

189 millioner kr, kontra dagens innsamlingsmål på  70 mill kr.

• Antall foreninger går nedover, menighetsavtaler gir mindre 

engasjement både i interesse, penger og bønn.



Misjon – utfordringer

• Antall misjonærer er redusert fra 

1960- tallet der NMS hadde 350-400 misjonærer

2022 har NMS 25 ansatte på i ulike land + rådgivere, 

de er tilsammen ca 50 ansatte i Global.

• Antall ansatte i regionene i Norge er kraftig redusert, men bygger 

litt opp igjen, lyser nå ut en hel stilling i Stavanger region.

• NMS + NMSU + NMSE (innkl leirsteder) = 162 ansatte.



Misjon – muligheter

• SMM (Samarbeid menighet og misjon)

550 menighetsavtaler som gir store muligheter hvis misjon bli for 

alle grupper i kirken.

Skapt – døpt – sendt! En kristens DNA

• Misjon i Trosopplæring/ NMSU, 13 leirsteder

• Fortsatt 800-1000 foreninger og dedikerte frivillige ildsjeler, 

NMS har fortsatt et grasrot engasjement



Misjon – muligheter

• 52 butikker i NMS Gjenbruk, 2200 frivillige, 6 ansatte 

• Faste Givere, hvor er rekrutteringsrommet?

• Utveksling av ungdommer, mellom partnerkirkene

praksisplasser i utland for studenter på universiteter og høyskoler

• Skape og utløse misjonsengasjement i norske menigheter og 

blant enkeltpersoner, 

formidle hva som skjer i den verdensvide kirke. 



Misjon – muligheter

• NMS er en kirkemisjon, vi driver misjon i, gjennom og sammen 

med kirker og organisasjoner for å dele troen på Jesus og skape 

kristne fellesskap.

• NMS har tro på etablerte kirker og vil bidra til at de blir 

misjonerende og inkluderende på leder og menighetsnivå.

• Vi deler troen på Jesus i ord og handling, verdig liv og varig håp, 

bekjemper urettferdighet og fattigdom gjennom utdanning.



Misjon – muligheter

• «Use Your Talents» - bygge på de ressurser som er, gi bærekraft 

til de lokale ressurser. Amos bygger nettverk i Afrika.

• Vi høster frukter av godt misjonsarbeid, misjonærer fra sør, Rova 

og Tovo i Nord-Thailand, misjonærer fra Kamerun, Benin og 

Nigeria i Mali, fra Brasil i Frankrike og kanskje England? Vi 

sender misjonærer fra kulturer som forstår kulturen der de 

kommer. 



Misjon – muligheter Europa/Brasil

• Sekulariserte land som Frankrike, Estland og England gir 

bilderog lærdom om av hva vi i Norge er på vei til.

• Frankrike og Estland – vi planter nye menigheter i nasjonale 

kirker

• England og Estland – bygger opp ungdomsarbeid i kirkene

• Brasil – utdanning til kirkelige arbeidere og misjonsbevegelse



Misjon – muligheter Øst-Afrika

• Sør-Afrika – utveksling av ungdom og presteutdanning

• Etiopia – verden største lutherske kirke, teologisk utdanning og 

løfter kvinners verdi, bibeloversettelse og ny bærekraftig synode

• Madagaskar – bistandsarbeid jordbruk, helse og skole, 

bibeloversettelse og utdanning av kommende prester. 

Videreutdanning ved VID/MHS.

Årlig 100-150 nye menigheter, 700-800 ungdommer på kirkelig 

utdanning.



FLM, Madagaskar

Kirken driver 44 

sykehus/helsestasjoner

430 skoler for barn og 

unge

fire fagskoler 28 teologiske 

institusjoner



Misjon – muligheter WAMENA

• Kamerun – bistandsprosjekter, radio, teologisk utdanning, 

Kamerun som ressurs i relasjon til muslimer.

• Mali – bistand, bibeloversettelse og pionermisjon, Frode Brügger

Sætre fra Guinea 

• Pakistan – bistandsarbeid, menneskeretter

• Midt-Østen, Sat -7, satelittsendinger, forkynnelse og opplæring. 

Geir Sakseid, bor tidvis i Midt-Østen.



Misjon – muligheter Asia

• Japan – 2500 medlemmer, NMS ønsker å bidra til en fornyelse

• Taiwan – historisk relasjon, de vil selv sende 40 misjonærer de 

neste årene.

• Hong Kong/Kina – spennende dog med begrenset handlingsrom, 

kirken vokser. Humanitære/diakonale prosjekter i Kina.

• Thailand – 4000 medlemmer diakoni og evangelisering

• Laos – skoler/vann.



Visjon

En levende kirke over hele jorden!

Sammen vil vi:

- dele troen på Jesus

- bekjempe urettferdighet

- utrydde fattigdom



Grunnregler §1

• Det Norske Misjonsselskap (NMS) er en selvstendig 

organisasjon innenfor Den norske kirke og et redskap for å 

realisere kirkens misjonsoppdrag.

• Det Norske Misjonsselskap består av foreninger, grupper og 

enkeltmedlemmer som arbeider i samsvar med grunnreglene 

§§2,3 og 4.

• NMS moderorganisasjon til den selvstendige b&u-org NMSU



Grunnregler §2

• Det Norske Misjonsselskaps formål er i ord og handling å vitne 

om Guds nåde i Jesus Kristus, og å bidra til den verdensvide 

kirkes vekst og Guds rikes utbredelse blant alle folkeslag.



Grunnregler §3

• For å virkeliggjøre formålet samarbeider Det Norske Misjons-

selskap med kirker og organisasjoner i Norge og i andre land.

• Arbeidet i regionene i Norge er grunnlaget for virksomheten.

• Det Norske Misjonsselskap sender misjonærer både fra Norge 

og gjennom sine samarbeidskirker utenfor Norge.

• Innvielse/forbønn

• Misjonsfaglig forskning og utdanning.



Grunnregler §4

• Det Norske Misjonsselskap er forpliktet på Den hellige skrift og 

Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.



En levende kirke 

over hele jorden!


