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DELKs misjonsmodell 

DELK som kirkesamfunn ble grunnlagt i 1872 ut fra en skolebevegelse. Kirkesamfunnet etablerte flere skoler 

og menigheter de første tiårene og hadde en stor vekst i Sør-Norge. Så fulgte flere tiår med lite fokus på 

misjon og lite vekst, før man på 1980-tallet var med på utsendelse av misjonærer og på 90-tallet igjen fikk 

nye menigheter og skoler. Flere av menighetene ser i dag på skolene som en del av deres misjonsvirksomhet. 

Denne misjonsmodellen er i første omgang en beskrivelse av DELKs misjonsvirksomhet utenom skolene og 

det er et ønske at misjonsmodellen skal være med å bygge felleskap og identitet mellom menighetene i 

kirkesamfunnet. 

1. DELKs misjonsmodell bygger på tre hovedpremisser: 

a. DELK driver ikke noen egen misjonsorganisasjon, men sender misjonærer i samarbeid med 

andre organisasjoner og midler til støtte av misjonsprosjekter via flere ulike organisasjoner. 

b. DELK, ved misjonskomiteen (MK), har flere misjonsprosjekter i én felles misjonsportefølje. 

Alle lokalmenighetene og menighetsplantene har i fellesskap ansvar for å dekke budsjettet 

for denne misjonsporteføljen, utfra prinsippet «sammen kan vi gi mer og sende flere 

misjonærer enn det vi kan hver for oss». 

c. Enhver DELK-menighet har ansvar for å drive utadrettet misjon i sitt nærmiljø og 

oppmuntres til å prioritere ressurser til lokal nærmisjon eller lokale misjonsprosjekt i mindre 

skala.  

 

2. For å skape og opprettholde misjonsengasjementet i alle menighetene og menighetsplantene er det 

avgjørende at MK sørger for jevnlig informasjon om DELKs misjonsprosjekter til inspirasjon, forbønn, 

givertjeneste og kall til misjonærtjeneste. 

 

3. Eldsterådet (ER) eller menighetsstyret (MS) i hver lokalmenighet er ansvarlig for å gi rom for 

misjonsinformasjon på menighetens samlinger (særlig på gudstjenester og søndagsmøter) – gjerne i 

samarbeid med de lokale misjonskontaktene. 

 

4. Det er ønskelig at en lokal DELK-menighet bidrar til DELKs felles misjonskasse utfra størrelsen på 

menighetens totale driftsinntekter utenom ekstraordinære prosjekt. Noen menigheter har valgt å 

praktisere å gi tiende av samlede inntekter til misjon, hvilket kan være en god veileder.  

 

5. Det er rom for at lokalmenigheter avtaler egne misjonsprosjekter i mindre skala som ikke er med 

blant DELKs felles misjonsportefølje.  

a. Når en lokalmenighet vurderer å inngå avtale om et eget misjonsprosjekt i mindre skala bør 

det i samråd med MK vurderes om det aktuelle prosjektet kan bli en del av DELKs felles 

misjonsportefølje. Forslag om dette sendes skriftlig til MK. 

b. Omfanget på et slikt misjonsprosjekt bør ikke være større enn at lokalmenigheten makter å 

prioritere misjonsinformasjon og misjonsoffer til DELKs felles misjons-prosjekter, på en slik 

måte at det er tydelig for medlemmene i lokalmenigheten hva som er DELKs felles 

hovedforpliktelse og hva som er et lokalt misjonsprosjekt i mindre skala. 

a. Den totale pengesummen til slike lokale misjonsavtaler bør ikke overskride 40 % av 

lokalmenighetenes innsamlede midler til misjonsarbeid.  
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6. For å nå målene i punkt 4. og 5. er ER/MS i hver lokalmenighet ansvarlig for å legge til rette for 

givertjeneste til DELKs misjonsprosjekter ved f.eks.  

a. offerformål,  

b. fast givertjeneste,  

c. julemesser,  

d. overføringer av fast prosentsats av lokalmenighetens inntekter. 

  

7. Det oppfordres til at DELKs lokalmenigheter inviterer representanter fra misjonsorganisasjonene 

som inngår i DELKs misjonsportefølje til misjonsmøter og misjonsinnslag. MK ved misjonssekretær vil 

være behjelpelig med dette.  

 


