
Strategi 2025 Acta - barn og unge i Normisjon
Lev sammen! Gå sammen! Voks sammen! Bygg sammen! Gi videre!

Medvandring gjennomsyrer 
Acta og Normisjon, og alle 
ledere i Acta har en  
medvandrer.

Mål
2025

Sentralt

Regionalt

Lokalt

Handlingsplan 2018-2020
Lev sammen! Gå sammen! Voks sammen! Bygg sammen! Gi videre!

Familiearbeidet er styrket i  
hele Acta. Actas og Normisjons  
arbeid inspirerer og utruster 
alle slags familier til å dele tro i 
og gjennom hjemmet.

Alle lag i Acta vet hva Acta og 
Normisjon er og hva vi står for.  
Vi har god samhandling i  
organisasjonen vår. Vi har en 
helhetlig profilering av Acta og 
Normisjon som én bevegelse. Vi 
er en tydelig bidragsyter inn mot 
Den norske kirke og andre organ-
isasjoner og kirkesamfunn.

Alle lag og fellesskap i Acta er 
bevisst på hvem de er sendt 
til og har et eierforhold til våre 
misjonsprosjekter. Vi sender 
team både i Norge og til våre 
samarbeidsland. 

Våre felleskap synliggjør Jesus 
og er inkluderende og grense-
sprengende. De preger lokal-
samfunn og det dannes stadig 
nye fellesskap. 

Vi er best på leir i Norge og  
jobber stadig for å bli bedre.

Etablere og videreutvikle  
nettverk for utveksling av  
kompetanse i organisasjonen. 

Samarbeide med regioner og 
lokallag om utviklingen av  
aktuelt og etterspurt materiell.

Opprettholde og styrke  
bevisstheten om medvandring 
i Acta og Normisjon. 

Utvikle en helhetlig plan for 
lederutvikling i samarbeid med 
regionene og Normisjon. 

Formidle verktøy som gjør 
det enkelt å snakke om og 
praktisere tro i hjemmet. 

Opprette og styrke strategiske 
samarbeidsrelasjoner, i særlig 
grad med Normisjons skoler og 
Den norske kirke. 

Styrke organisasjonsidentiteten 
i våre fellesskap, blant annet 
ved å foreta en gjennomgang av 
forholdet mellom organisasjon 
og merkevarer. 

Arbeide målrettet med å  
etablere flere fellesskap for 
ungdom og unge voksne. 

Styrke arbeidet med nasjonale 
og internasjonale teamreiser  
i samarbeid med regioner,  
lokallag, skoler og menigheter.

Utruste lokale ledere og  
etablere relasjoner og 
møtepunkter mellom dem. 

Styrke samarbeidet mellom 
leir og lokallag. 

Styrke rekruttering og  
oppfølging av medvandrere. 

Videreutvikle regional leder-
trening i samarbeid med lokale 
fellesskap og i tråd med den 
helhetlige planen for leder- 
utvikling.

Bruke leirer og andre  
arrangementer til å styrke 
arbeidet med tro på  
hjemmebane. 

Jobbe for at Acta og Normisjon har 
felles mål og går i samme retning. 

Legge til rette for at ansatte  
besøker andre regioner og skoler.

Styrke samarbeidet med Den  
norske kirke

Arbeide målrettet med å  
etablere flere fellesskap  
for ungdom og unge voksne. 

Utruste eksisterende fellesskap 
til misjon lokalt, nasjonalt og 
globalt. 

Bygge vennskap og utruste 
barn og unge til disippelskap og 
en livslang tro på Jesus.

Stadig jobbe med å rekruttere 
nye ledere. 

Medvandring skal prege 
fellesskapet og alle  

Møte og involvere medlem-
menes foresatte, og hjelpe dem 
til å la troen få plass i hjemmet. 

Invitere foresatte til å være 
med på minst èn samling hvert    
semester.

Fremme samarbeid og skape 
flere møtepunkter mellom Acta-
lag og Normisjon-foreninger. 

Actas verdier, navn og logo skal 
være synlig i fellesskapet.

Hjelpe hverandre til å sette  
ord på egen tro, og prege  
lokalsamfunnet med godhet. 

Snakke om og samle inn penger 
til et av Actas misjonsprosjekter.


