Fornyelse
•

•
•

•

Målet for all virksomhet på Misjonshuset er å legge til rette for at
den enkelte kan leve
Nær Jesus – i livet.
Forsamlingen skal ha en aktiv bruk av Bibel og bønn i møter og
smågrupper.
Misjonshuset ønsker å være en forsamling som gir næring til det åndelige liv og utruster den enkelte til å være et troverdig vitne i hverdagen.
Virksomheten på Misjonshuset må jevnlig evalueres for å se om man
når dette målet.

Forsamling
•
•
•
•

Misjonshuset vil være en forsamling for Haugesund by og omegn.
Misjonshuset vil være en forsamling for alle aldersgrupper.
Misjonshuset vil være en forsamling som skaper tilhørighet.
Misjonshuset vil være en forsamling hvor medlemmene blir utfordret
til tjeneste
– etter sine nådegaver.

Fellesskap
•
•
•
•

Smågruppene/foreningene er grunnceller i forsamlingen.
Det er mål at enhver som kommer til forsamlingen skal få tilbud om
å bli med i ei smågruppe eller forening.
Det er et mål at alle som er med i ei smågruppe kjenner til møter og
arrangement i forsamlingen – og får tilhørighet til forsamlingen.
Styret har et spesielt ansvar for å legge til rette for oppstart av nye
grupper, og at nye får tilbud om å bli med i eksisterende grupper.

Strategi for Misjonshuset

Misjonshuset NLM
Haugesund

Nær Jesus - i livet
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Jeg takker alltid min Gud for dere, for
den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus.
1. Kor 1,4
MANDAG:
Forsamlingen på
Misjonshuset

ONSDAG:
Barne- og ungdomsarbeid.

• Vi ber for barne– og ungdomsgruppene:
• Vi ber for det åndelige fellesskapet
Søndagsskolen
på Misjonshuset.
Torsdagsklubben
• Vi ber om at alle møter og arrang- HOME (ungdomsfellesskap)
ementer må være med å knytte
•
Vi ber om at disse gruppene må
oss nærmere til Jesus, og til hverlede nye til Jesus og til Misjonshuandre.
set.
• Vi ber om hjelp til å se og ta godt
• Vi ber om trivsel og at Jesus får
imot de nye som kommer til forvære i sentrum.
samlingen.
•
Vi takker for alle ledere og legger
• Vi ber for de syke og de som er tatt
behovet for nye ledere i dine henavsides og ikke har anledning til å
der.
være sammen med oss.
• Vi takker og ber for Solgry ungdoms – og misjonssenter, LundeTIRSDAG:
neset vgs. og Danielsen Ungdomsskole, at de får være redskaper i
Foreninger og bibelgrupper
din tjeneste.
• Takk for muligheten til å samles i
Vi ber for planene den nye videremindre grupper til bibelstudie,
gående skolen på Haugalandet
bønn og sosialt samvær.
KVH
• Vi ber om at alle må finne seg ei
gruppe de føler seg hjemme i.
TORSDAG:
• Vi ber om at disse gruppene må
være til styrke og oppmuntring,
Nabolag og Haugesund by
både åndelig og sosialt.
• Vi takker og ber for alle naboene

til Misjonshuset, venner og kjente SØNDAG:
som vi treffer i hverdagen.
• Vi ber om at vi får være et vitne Samlinger om Guds ord.
• Vi ber for alle som samles om
for Jesus i hverdagen.
Guds ord.
• Vi ber for fellestiltaket ”Hjerte for
•
for gudstjenester og møter i
Byn”, at nye mennesker får møte
vår by.
Jesus.
•
for våre misjonsmarker og
utbredelsen av evangeliet.

FREDAG:
NLM

• Vi takker for at vi får være med i
det store misjonsarbeidet til Norsk
Luthersk Misjonssamband.
• Vi ber om at nye får del i det frigjørende evangeliet.
• Vi ber for misjonens ledelse, både
på landsplan og i Region Sørvest.
• Vi ber for månedens misjonsland,
og for utsendinger fra vår region.
• Ansatte i regionen.

LØRDAG:
Ledelsen av arbeidet.
• Vi ber for styret i forsamlingen og
Guds ledelse i arbeidet.
• Vi ber om at alle får oppgaver som
kan være til velsignelse i arbeidet
• Vi ber for forsamlingsleder, barne–
og ungdomsarbeider og deres
familier.
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