
Som frivillig organisasjon knyttet til Den norske kirke, er vi i NMS takknemlige for at frivillighet settes på 
dagsorden. Frivillighet er et eget fagfelt, og noe som NMS har basert seg på siden starten i 1842. Det er viktig 
at dette blir jobbet med på en strategisk og bevisst måte, spesielt i kristne sammenheng hvor det kanskje har 
vært slik at man har tatt frivillig engasjement “for gitt”.  
 
NMS har også hatt økt fokus på dette med frivillighet de siste årene, og vårt håp er at alle våre frivillige 
virkelig får leve ut hva navnet innebærer, nemlig “fri” og “villig”. Å være frivillig 
handler ikke om billig arbeidskraft, men at hvert enkelt menneske skal stå fritt og villig til å bruke sine egne 
Gudgitte talenter inn i et større, meningsfylt perspektiv.  
 

Vi setter pris på måten man i dette notatet deler opp “organisk” og “instrumentell” frivillighet, og har brukt den 
tankegangen også i våre prosesser. Det er tydelig for oss at man bør ha både instrumentell og organisk 
frivillighet, men at det ofte er lett å kjøre seg fast i den instrumentelle “grøften”. Dermed er det viktig å fokusere 
på hvordan man får utløst potensialet i organisk frivillighet.  
 

Use Your Talents   
Det er gledelig å se at Use Your Talents er nevnt i dokumentet som en del av dette med organisk 
frivillighet. Inspirert av samarbeidet og fellesskapet med den verdensvide kirke ønsker NMS å bringe denne måten 
å tenke på til vårt egen land. Så langt viser vår erfaring at Use Your Talents har mye å tilføre. Med utgangspunkt i 
ressursene vi har, her og nå, får vi hjelp til å se mulighetene. Initiativ fra grasrota gir bærekraftighet. Det handler 
om å slippe mennesker til for å frigjøre potensialet. Vi ønsker velkommen videre samhandling med menigheter og 
viser til ressurser vi har utviklet som kan hjelpe oss med å komme i gang. (https://nms.no/dypdykk/menighet/)    
 

Samhandling med NMS  
I høringsnotatet skrives det i punkt 5 at Den norske kirke vil samhandle aktivt med blant 
annet frivillige organisasjoner. Det er flott å lese at det ønskes en sterkere samhandling i dette konstruktive 
samarbeidet. Både NMS og NMSU ønsker et utvidet samarbeid med Den norske kirke. Å dele våre ressurser, 
erfaringer og ikke minst frivillige, er virkelig en bibelsk tankemåte som uten tvil er livgivende. Vi er bedre 
sammen, og alle er vi en del av Kristi kropp. Derfor er det utelukkende positivt at mange av NMS sine frivillige 
også er frivillige i Den norske kirke.   
NMS vil ha et styrket samarbeid med Den norske kirkes menigheter, og håper at den enkelte menighet kan være 
initiativtaker i større grad enn i dag. Det kan tidvis oppleves at man må jobbe hardt for å få innpass i menigheter, 
samt få anerkjennelse av ressurser. NMS har ikke egne menigheter, og har derfor et ønske om å være Den norske 
kirkes “forlengede arm” i forhold til misjon.   
 

Andre momenter og egen lærdom  

Det er flott å se at Den norske kirkes arbeid med frivillighet gjenspeiler mange av de samme elementene vi 
bearbeider og utvikler i NMS. Fra vårt perspektiv som frivillig organisasjon er denne høringssaken nyttig. 
Den bidrar til gode prosesser når vi nå ser på hvordan vi enda bedre kan løfte fram, slippe løs og utruste våre 
frivillige. Dette innebærer også at vi jobber med hvordan vi strukturerer og organiserer oss på best mulig 
måte for å utløse frivillig potensiale og engasjement.  

Det Norske Misjonsselskap (NMS)- Høringssvar “Frivillighet i Den norske kirke”  

https://nms.no/dypdykk/menighet/


Vi ser viktigheten av å rekruttere unge voksne og har startet fellesskap for denne gruppa i mange av de store 
studiebyene. På samme måte opplever vi at det ligger et stort potensial i unge pensjonister, som viser seg i 
den suksessen det er å drive NMS Gjenbruk. Her styres alle butikkene av engasjerte, 
dyktige frivillige. Gjenbruk er et ledende eksempel på hvordan få ansatte (fire stillinger) følger opp over 2500 
frivillige. Det gjøres også et arbeid for å tilrettelegge enda bedre for at man skal kunne dra som frivillig til 
vårt arbeid i utlandet, om man er 20 eller 60 år, gjennom vår volontørordning. Vi ønsker å knytte til oss 
mennesker med et misjonsengasjement, som stiller seg bak visjonen vår: “En levende kirke over hele 
jorden”.  
Det er gledelig at Kirkerådet har satt frivillighet som ett av fem fokusområder for 2021, og vi ser fram til økt 
samarbeid!  Vårt håp er at frivillige får blomstre og slippes løs, slik at Jesus blir enda mer synlig gjennom 
arbeidet som drives både av Den norske kirke og av Det Norske Misjonsselskap.   
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