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Verdidokumentets formål og anvendelse

Formålet med verdidokumentet er å tydeliggjøre det verdigrunnlaget som Normisjon bygger arbeidet
på. Verdidokumentet forplikter ansatte og tillitsvalgte i Normisjon og Acta. Med tillitsvalgte menes
medlemmer i styrer og råd for virksomheter som vil realisere Normisjons verdier og formål.
Verdidokumentet legges til grunn ved inngåelse av arbeidsavtale. Verdidokumentet forutsettes lest
med forpliktende tilslutning av kandidater til styrer og råd (ovenfor). Ansvar for rett bruk av
verdidokumentet ligger på oppdragsgiver.
Verdidokumentet beskriver først Normisjons grunnleggende basis og verdier, mens «Etiske
retningslinjer» deretter gir en mer konkret beskrivelse av livet som verdiene leder til. Ansatte og
tillitsvalgte er forpliktet på dette dokumentet og kan ikke i liv eller arbeid opptre på en måte som
åpenbart bryter med de etiske retningslinjene.

BASIS

Oppdrag

Normisjon vil formidle evangeliet om Jesus Kristus både i Norge og internasjonalt slik at mennesker
kan bli frelst, finne sin plass i et kristent fellesskap og selv bli disipler som i ord og gjerning vitner om
Guds kjærlighet. Dette oppdraget er vi sammen om, både ansatte og frivillige. Oppdraget er gitt oss
av Gud.

Bibelen

Normisjons basis er Bibelen. Vår grunnholdning til Bibelen er at den er Guds ord og den øverste
autoritet i alle spørsmål knyttet til kristen tro og kristent liv.
I Bibelen blir vi kjent med den treenige Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Der lærer vi evangeliet om
Jesus å kjenne og hva han har gjort for å frelse oss. I Bibelen møter vi misjonsoppdraget, og der får vi
veiledning til å leve et troverdig liv i tjeneste for andre - som en Jesu disippel. Våre erfaringer må
tolkes i lys av Bibelen.

Bekjennelse

Normisjon er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon. Vi er forpliktet på den evangelisk-lutherske
bekjennelse, sammen med alle lutherske kirkesamfunn. Som kristne hører vi til den verdensvide kirke
– fellesskapet av alle som har Jesus som frelser og herre.
Bibelen og bekjennelsesskriftene gir et forpliktende utgangspunkt for å veilede om rett lære i vår
egen organisasjon. I møte med andre kirkesamfunn gir bekjennelsen grunnlag både for samtaler,
samarbeid og avklaring.

Fellesskap

Normisjon er en fellesskapsbevegelse. Det er vi fordi felleskap med Jesus gir fellesskap mellom
mennesker. Dette kommer til uttrykk i det lokale kristne fellesskap der vi som kristne har vårt
åndelige hjem. Normisjon har mange former for fellesskap, fra foreninger til menigheter. I det lokale
fellesskapet lytter vi til Guds ord og deler tro og liv med hverandre. Her utrustes vi til å tjene
mennesker med de evner og nådegaver som Gud har gitt oss.

Misjon

Kirken er Guds folk, sendt til verden for å vitne om Jesus. Misjonsoppdraget gjelder både i vårt eget
land og ute blant folkeslagene. Også i vårt eget land er det mange som ikke har hørt budskapet om
Jesus på en slik måte at de har kunnet ta stilling til om de vil følge ham.
Normisjon vil ha en misjonal kultur der vi bygger inkluderende fellesskap for å nå alle med evangeliet.
Vi vil sende misjonærer til land hvor vi kan være med å bringe evangeliet til folk som aldri har hørt
det, så troen kan skapes og lokale menigheter kan bygges.

Diakoni

Diakoni er evangeliet i handling. Vi kalles til å vise godhet og arbeide for menneskers verdighet.
Sammen med forkynnelsen av evangeliet skal vi leve slik at mennesker møter Jesu omsorg og
kjærlighet gjennom oss. Diakonal omsorg gjelder hele mennesket, og er en del av misjonsoppdraget.

Forvaltning

Gud har kalt oss til å være forvaltere. Derfor ønsker vi å leve slik at vi tar vare på naturen og
ressursene Gud har gitt oss i skaperverket. Som kristne er vi kalt til å tjene hverandre.

VERDIER

Normisjons visjon er Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Actas visjon uttrykkes slik:
«Grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus».
Våre grunnleggende verdier er Elsket og sendt. Av dette utleder vi verdier som vi ønsker skal prege
organisasjonen:

Levende tro

Vi vil at Guds ord forkynnes og leves gjennom våre liv. Vi vil leve i lydighet mot hans ord.

Disippelskap

Vi vil være disipler og følge Jesus slik at også andre kalles til å følge ham. Vi vil at mennesker skal
utrustes til tjeneste med de gavene Gud har gitt.

Godhet

Vi vil vise godhet og barmhjertighet i møte med mennesker. Alle mennesker har lik verdi og er skapt i
Guds bilde. Vi ønsker at alle skal kjenne seg sett og verdsatt i våre fellesskap uansett bakgrunn og
historie.

Gode relasjoner

Vi vil at våre fellesskap skal bære preg av vennskap og gode relasjoner mellom mennesker - på tross
av forskjeller. Vi vil bygge inkluderende fellesskap som gir hjelp, trøst, veiledning, omsorg
og kjærlighet i livets ulike faser. Vi ønsker å fremme tydelighet og en anerkjennende kultur i våre
sammenhenger.

Ærlighet

Vi vil være ærlige og ekte, slik at vi ikke skjuler oss bak en fasade. Vi vil være ærlige på hvordan livet
oppleves og er.

Innovasjon

Vi vil være innovative, skapende og nytenkende for å nå nye generasjoner med evangeliet.

ETISKE RETNININGSLINJER
Menneskeverd

Mennesket er skapt i Guds bilde. Derfor har alle mennesker samme verdi, uavhengig av alder, kjønn,
livsførsel, seksuell legning, nasjonalitet, religion, og funksjonsevne. Gud er livets skaper og livets
herre. Menneskelivet er ukrenkelig fra unnfangelse til naturlig død.
1 Mos 1. Salme 8. Luk 10.

Gode relasjoner

I våre fellesskap og arbeidsmiljø skal vi tale sant om hverandre. Vi vil kjempe mot baksnakking og
mobbing. Vi vil også være bevisst på hvordan vi bruker og uttrykker oss på sosiale medier.
Matt 7. Ef 4. Jak 4.

Samfunnets lover

Vi vil respektere og følge samfunnets lover og regler, så sant de ikke strider mot Bibelen.
Apg 5. Rom 13.

Ansvarlig livsstil

Vi vil være gode forbilder. Normisjon ønsker å fremme en rusfri livsstil og motvirke all form for
skadelig avhengighet. Bruk av alkohol i tjenesterelaterte sammenhenger skal ikke forekomme.
Rom 14. Ef. 5.

Seksualitet

Seksualitet er en gave fra Gud og må forvaltes i respekt både overfor seg selv og andre.
Grensekrenkende atferd er uakseptabelt. Pornografi bryter med Bibelens seksualmoral og
menneskesyn.
1. Mos 1. 1. Tess 4

Samliv og ekteskap

Det livslange ekteskap mellom én mann og én kvinne er utgangspunktet for familien og rammen for
det seksuelle samliv.
Matt 19. 1. Kor 6-7.

Forvaltning og forbruk

Vår tid, våre eiendeler og alle våre ressurser har vi fått fra Gud for å forvalte til beste for våre
medmennesker og oss selv. Vi oppfordrer alle til å bruke tid i tjeneste og til å gi tiende av sin inntekt
til kristent arbeid. Vårt ideal er et forbruk og en livsstil som gjenspeiler ansvaret vi har for
skaperverket og rettferdighet blant mennesker.
Jes 58. Matt 25. Hebr 13.

Sensitiv informasjon

Som medarbeidere har vi taushetsplikt for sensitiv og personlig informasjon. Det er viktig at man
behandler fortrolig informasjon på en forsvarlig måte. Som tillitspersoner i Normisjon må vi være
bevisst på tilliten og makten vi har fått og aldri misbruke den. Informasjon om forhold av kritikkverdig
og meldepliktig karakter skal formidles til riktig instans. Varsler skal bli ivaretatt på en god måte.
Rom 13

Ærlig livsvandring

Vi vil snakke ærlig om våre liv, gå til Gud med vår synd og gjøre opp med dem vi har syndet mot. Vi
sier nei til alle typer korrupsjon.

