2-årsmelding 2017-2018 ImF- UNG.
Innledning
ImF-UNG er til for at barn og unge i Norge skal kunne kjenne, elske og tjene Jesus
Kristus og følge ham livet ut. Vi ønsker å være et redskap for Gud slik at vi kan hjelpe
forsamlingene til å bygge et levende barne- og ungdomsarbeid, trene en ny generasjon
ledere og støtte og utruste kristne familier. Gud er den som har kalt oss til å være hans
medarbeidere, og det er han som gir vekst. Hvilken sann frukt arbeidet vårt har båret vet
bare Han, samtidig som at vi kan vurdere arbeidet ut fra en del ytre faktorer og søke Gud
for arbeidet videre. Det er vårt håp at Gud har møtt barn og unge gjennom ImF-UNG sitt
mangfoldige arbeid.

Ansatte
Andreas Evensen begynte som daglig leder 1.januar 2017 og har hatt stillingen hele
perioden. Bjarte Vesetvik har vært Barne- og familieleder (100%) hele perioden. Otto
Dyrkolbotn var ansatt i prosjektstilling som lederkonsulent (100%), fra 01.08.2018 fast
stilling. Han har vært utleid til ImF Midthordland i 10-20% siden februar 2017. Kjetil
Fyllingen har vært prosjektleder for Preik.tv (30%) i hele perioden. Trond Pundsnes ble
ansatt som undervisningsutvikler (100%) fra 15.2.2017 og ut perioden (gikk over i
ImF/Awana Norge fra 1.1 2019). Karianne Hatlevik Weltzien tok over som leder for
ungdomscampen i Lyngdal (10%) etter Solveig Hosøy våren 2017. Tor Ingvald
Lauvrak har vært innleid fra ImF som forkynner hele perioden. Vi har i denne perioden
hatt inne en del personer som har vært med og forkynt på ulike leirer, og de har fått et
honorar per leir. De som har reist for ImF-UNG er Olav Andre Soltveit og Asle
Steinbru. I tillegg til disse har ImF-UNG leid ulike kontortjenester og noe grafiske
tjenester av ImF hele perioden. Dette er regulert av en avtale mellom ImF og ImF-UNG.
Lokallagene
De lokale lagene som samler barn og ungdommer uke etter uke i løpet av året er på
mange måter bærebjelken i arbeidet, sammen med hjemmet. Vedtektene våre fremhever
lagenes selvstendighet, samtidig som at de er forpliktet på samme basis og formål som
ImF-UNG. Det er stort sett kretsene som har kontakt med lokallagene gjennom besøk og
ledertrening, mens ImF-UNG tar seg av medlemslister, forvalter Frifond og utarbeider
trosopplærings-konsept som Awana.
I strategiplanen som ble vedtatt i 2013 var hovedmålet at det skulle være 450 levedyktige
lag i 2020. De første årene gav satsingen avkastning på ulike måter (høydepunkt oktober
2016: 399). Satsingen ble i realiteten lagt på is ved vedtaket under landsmøtet i 2017, og
lagt ned ved vedtaket i 2018 (se under: Strategi) Det er blitt startet opp nye lag selv om vi
ikke profilerer dette like sterkt, samtidig som at en del lag legger ned eller har lengre
pauser. Etter en gjennomgang av listene og kartlegging sammen med kretsene var det 346
lag i overgangen desember 2018-januar 2019.
I 2017 ble det meldt inn 16 nye lag, og i 2018 29 lag.
I 2017 leverte 234 lag inn godkjente medlemslister og søkte om Frifond for medlemsåret
2016 for til sammen 5712 medlemmer under 26 år, og i 2018 leverte 219 lag inn
medlemslister og søkte om Frifond for medlemsåret 2017 for til sammen 5294

medlemmer. Som en kan se er det et ganske stort sprik mellom antall lag totalt og lag
som leverer medlemslister, og en liten nedgang i antall lag og medlemmer i perioden.

Kretsene
Vi opplever å ha god kontakt med kretsene i ImF, slik som også vedtektene sier at vi skal
ha. Deler av staben har møtt unglederne til lederforum ved flere anledninger gjennom de
to årene, og har ellers kontakt med kretsene når vi har jobbet med satsingsområdene våre.
Det har vært tradisjon for å tilby kretsene talere til leir. I denne perioden har en trappet
ned antallet talere hver krets har fått. ImF-UNG har hatt ønske om å prioritere annerledes,
men håper at vi på sikt kan få være med på å utruste flere talere både til leir og
lokallagene.
Awana
Den største satsingen i ImF og ImF-UNG de siste årene har vært Awana. I 2015 ble det
gjort en avtale mellom den amerikanske misjonsorganisasjonen Awana og ImF, om å ta
deres konsept til Norge, og den første forsamlingen og søndagsskolen kom i gang i 2016.
Awana har et helhetlig tilbud fra 2-18 år, og er et solid redskap for å hjelpe foreldre og
foresatte i å disippelgjøre barna. Awana ønsker å være en ressurs for familiene som
hjelper dem til å få en levende tro som bærer livet gjennom. Awana Norge er en avdeling
under ImF med egne ansatte, samtidig som at ImF-UNG er sentrale i arbeidet. Per
31.12.18 var det 37 ImF-lag/forsamlinger og 6 kretser innmeldt i Awana Norge.
Skoler og barnehager
ImF-UNG og ImF eier ingen barnehager selv, men har i denne perioden likevel prøvd å
gjøre en jobb for de 9 barnehagene eid av forsamlinger og kretser. Det kom frem et behov
fra en barnehage om å stå sammen med lignende barnehager og få hjelp til noen tjenester,
og det ble gjort et forsøk på et samarbeid med NLM barnehagene og å samle barnehagestyrerne til noen samlinger. Høsten 2018 ble kontakten med barnehagene «satt ut» til
Randi Fagerhol Lauvås i ImF Sunnmøre, og hun planlegger to årlige samlinger for
barnehagestyrerne.
Når det gjelder skolene som ImF og/eller kretser og forsamlinger eier, har ImFUNG primært hatt kontakt med disse gjennom å tilby forkynnertjenester. Tor Ingvald
Lauvrak har hatt en del møteuker på skolene denne perioden. For Bildøy Bibelskole sin
del har kontakten vært litt tettere ved at stab har vært innom på undervisning, daglig leder
har hatt møteuke og studenter fra T2 har vært med stab på tur.
Preik.tv
Er en egen videoressurs med korte andakter som ImF- UNG har utviklet. Målet er å være
en ressurs for lokale lag, bibelgrupper, skoler og andre som måtte finne dette relevant.
I denne perioden har preik.tv hatt en veldig god økning både i antall andakter som er
publisert og antall brukere. Vi publiserer stort sett en ny andakt hver fredag morgen. Det
er personer fra ulike organisasjoner og forsamlinger som er med og bidrar på preik.tv,
noe vi setter stor pris på. Vi har hatt 63 909 brukere, og 186 439 sidehenvisninger i denne
perioden på preik.tv. 66 631 andakter ble spilt av via Vimeo-kontoen vår. 24 884

avspillinger via YouTube-kanalen. Mange får også med seg preik.tv via podcasten til
ImF-UNG. Andaktene blir også vist på Kanal 10.
ImF-UNG 2025
Det ble vedtatt en ny strategiplan, inklusiv visjon, misjon og verdier, under det
ekstraordinære landsmøtet i 2018 1, etter at det hadde blitt arbeidet med saken siden før
landsmøtet i 2017. Tidsrammen for planen er 2025. Bakgrunnen for dette arbeidet og
vedtaket om ny plan før forrige strategiplan-periode var over, var at styret blant annet
ikke opplevde planen som ble vedtatt i 2013 (med vekt på å øke antall lag) som dekkende
for arbeidet som helhet og retningen en ville gå. Styret ønsket å styrke fokus på både
innholdet i de ulike lokallagene og ledertrening. Prosessen med ny plan var primært et
samarbeid mellom daglig leder og styret, men staben i ImF-UNG var også involvert
underveis, og den ble også luftet med ansatte i ImF på ulike plan. Satsingsområdene i den
nye planen er trosopplæring med vekt på foreldrenes rolle, og ledertrening med vekt på
karakterbygging. En del av målene i planen var en allerede i gang med å jobbe mot, men
de ble konkretisert i dokumentet.
Noen glimt fra arbeidet
Under satsingsområdet «Trosopplæring» er implementeringen av Awana den store
hovedsatsingen, med mål at 100 lag/forsamlinger skal bruke Awana innen 2025. Per
31.12.18 var det innmeldt 37 ImF-lag/forsamlinger. Et annet mål er at forsamlinger og
kretser har tatt i bruk trosopplæringsplaner, og i løpet av høsten 2018 ble det gjort en
avtale med Misjonskirken UNG og Fribu om å bruke deres plan. I tillegg har vi jobbet
med trosopplæringsressurser til leirarbeidet.
Under satsingsområdet «Ledertrening» er det mål om ledertrening for unge voksne,
ledertreningsverktøy til kretser, forsamlinger og skoler, og om at alle ansatte i UNG skal
ha en mentor og kunne følge opp andre. Vi har brukt tid og ressurser på å øke
kompetansen vår på dette området, og flere i stab og fra kretsene gikk på lederkurs via
Xpand i 2017-2018. I perioden er det blitt jobbet med et ledertreningskonsept for unge
voksne, kalt «Fundament». En del forsamlinger er involvert i utarbeidelsen, og målet er at
en skal i gang to steder i 2019. Vi har fått lederverktøyet «Ungleder Norge» fra NLM
Ung og har profilert dette i 2018. En kom i gang med en gruppe i Rogaland i 2018, og
arbeider for å komme i gang noen andre plasser. Når det gjelder mentoring/medvandring,
har vi blitt med i en ressursgruppe for medvandring og har jobbet med profileringsmateriell.
For at en skal ha mulighet til å i størst mulig grad realisere strategiplanen, ble det
utarbeidet handlingsplan som skal oppdateres underveis.

Arrangement
Equip: Equip er en samling for ansatte i UNG på ulike plan, og er en god ramme for å
bygge relasjoner mellom ansatte og legge til rette for at de kan bli utrustet til tjeneste. I
august 2017 ble Equip arrangert på Fjell-Ly, Sotra, og samlet 30 deltakere. I august 2018
ble Equip arrangert på Frænabu på Nordmøre, og samlet 26 deltakere.
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Landsmøtet: Det ble arrangert to landsmøter i perioden. 23.8.2017 ble et ordinært
landsmøte holdt på Fjell-Ly i forbindelse med Equip. Foruten de vanlige sakene, ble det
vedtatt å jobbe med ny strategi for ImF-UNG. Det nye landsstyret ble som følger:
Kristoffer Nilssen (leder), Asle Steinbru (nestleder), Siri Elisabeth Bernssen, Kari Helen
Garheim, Kristina Ødegård og Liv Marit Brusdal (1.vara). 22.august 2018 ble det holdt et
ekstraordinært landsmøte på Frænabu i forbindelse med Equip, og her ble den nye
strategiplanen vedtatt. Landsmøtene samlet stort sett ansatte som allerede var på Equip.
Pit Stop: Pit Stop ble for en del år siden startet for å utruste ungdommer til etterfølgelse
og til å bygge et levende og voksende ungdomsarbeid på sin hjemplass. I de siste årene
har vektleggingen i større grad vært på den personlige utrustningen enn på
ungdomsarbeidet som skal bygges. I perioden 2017-2018 er Pit Stop blitt arrangert på
Sunnmøre, Stord og Straume.
Barne- og ungdomslederkonferanse: I perioden er det blitt arrangert to regionale
lederkonferanser: Bildøy Bibelskole mars 2017 (82 deltakere) og Brusdalsheimen
(Sunnmøre) april 2018 (57 deltakere). På grunn av ImF sin store lederkonferanse og
andre prioriteringer og satsingsområder, så er ikke de regionale lederkonferansene
videreført etter konferansen i april 2018.
Lederkonferansen: I perioden har ImF arrangert to store lederkonferanser på Straume.
ImF-UNG har vært involvert i arrangementet både gjennom planlegging, ansvar for
nettverk, praktiske oppgaver, møteledelse m.m. Lederkonferansene har samlet mange, og
har blitt et viktig samlingspunkt der vi også har hatt muligheten til å profilere våre
satsingsområder.
Awana DNA-konferansen: Awana har på mange måter vært det viktigste
satsingsområdet til både ImF og ImF-UNG i perioden, og her har DNA-konferansen også
vært et viktig arrangement for å profilere Awana. Staben i ImF-UNG har vært involvert
på mange måter.
Lyngdal bibelcamp: På Lyngdal bibelcamp har lederne våre møtt mange barn og
ungdommer, og har fått være med å fortelle dem om Jesus. Vi har prøvd å legge til rette
for litt endring hvert år, og fra denne perioden kan vi nevne materiell som kan brukes av
foresatte til å dele «tro på campen» og smågrupper for ungdommene.

Diverse
Salomo-konkurransen: I 2016-2017 var det med 37 lag. I 2017-2018 ble ikke Salomokonkurransen arrangert, på grunn av at vi har måtte prioritere å sette inn ressurser på
Awana-satsingen. Kommunikasjonen ut til brukerne er at konkurransen foreløpig er «lagt
på is», og at det er usikkert om og evt. når den arrangeres igjen.
Barnehelg: Barnehelg ble gitt ut med et opplag på 4700 både i 2017 og 2018. Det ble
solgt ca. 4300 eksemplarer i 2017, og ca. 3600 i 2018. På den måten når vi ut med
julebudskapet til veldig mange mennesker. Før 2019-utgaven vil vi se på hva som gjør at
salget har gått ned, og evt. ulike tiltak for å få salget opp igjen.
Sambåndet: I hvert andre nummer av Sambåndet har ImF-UNG to sider som vi fyller
med ulikt stoff fra barne- og ungdomsarbeidet vårt. I denne perioden har en gått litt bort
fra fokuset på lagsarbeidet som preget forrige periode, og har heller tatt frem
satsingsområder og aktuelle saker.

Bibeltimeopplegg: ImF- UNG har tidligere år laget bibeltimeopplegg til 5 forskjellige
leirperioder i løpet av året. Dette er en ressurs for talerne på leir som vi har fått veldig
god tilbakemelding på. Pga. Awana-satsingen måtte vi midlertidig prioritere bort dette,
men kom sterkere tilbake med et Awana-opplegg mot slutten av 2018.
Superblink: ImF- UNG er med som medutgiver av Superblink sammen med NLM og
Norea. Superblink er en medieklubb for barn. Bjarte Vesetvik stiller i redaksjonsrådet.
UL: UL er en sommerfestival for ungdom som NLM Ung arrangerer i samarbeid med
ImF-UNG. Daglig Leder ImF- UNG sitter i styringsgruppen for UL. De siste årene har
ImF- UNG hatt talere, møteleder og andre ledere som har bidratt under UL. Mange
ungdommer fra ImF reiser på UL.
NIMBU: NIMBU er Nordisk Indremisjons Barne og ungdomsråd, og er et nordisk
samarbeidstiltak. I denne perioden har Andreas Evensen vært leder for NIMBU. I august
2018 var det generalsekretær-møte i Norge for NIMBU, og i november 2018 var det
NIMBU-konferanse i Finland.
LNU: LNU står for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, og er en
paraplyorganisasjon for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. ImF-UNG er medlem
og kan sende delegater til barne- og ungdomstinget, men har av ulike grunner ikke sendt
delegater denne perioden.
Guttogjente: ImF-UNG er med i Guttogjente.no, som er en felleskristen organisasjon
som har som mål å veilede kristen ungdom i spørsmål som har med seksualitet, kropp og
identitet.

Økonomi
I 2017 ble resultatet før overføringer og disp. på -16 760 kr. Den største inntektskilden til
ImF-UNG var statsstøtten, som dette året var på 2 376 877 kr.
I 2018 ble resultatet før overføringer og disp. på -250 141 kr. Nasjonal grunnstøtte var
dette året på 2 569 199 kr.
ImF-UNG har pr 31.12.2018 egenkapital på 1 370 998 kr.
Frifond
Frifond er penger som blir tildelt sentralleddet i organisasjonen, men som skal deles ut til
lokallagene. Frifond består av midler fra Norsk Tipping. 2017 fikk ImF-UNG 2 185 000
kr fra Frifond til utdeling, mens summen i 2018 var på 2 102 600kr.
ImF-UNG har i hele perioden delt ut 8000 kr til alle nye lag som meldte seg inn, og inntil
30% av Frifond ble delt ut som prosjektstøtte. Det resterende har blitt betalt ut som
driftstøtte med et grunnbeløp på 2000 kr.
Landsstyret ImF- UNG
Styret hadde i perioden til sammen 9 møter. Sammensetningen av styret har i denne
perioden vært:
Kristoffer Nilssen (leder), Asle Steinbru (nestleder), Siri Elisabeth Bernssen, Kari Helen
Garheim, Kristina Ødegård og Liv Marit Brusdal (1.vara).

