Til foreldre/ foresatte
IMPULS ønsker med dette å gi informasjon til dere foreldre/ foresatte som sender deres
flotte ungdommer til IMPULS konferanser. Vi er opptatt at det er og føles trykt å delta på
våre arrangementer, og at dere vet noe om hva IMPULS er og hva vi står for.
Hva er Impuls?
IMPULS er en arena hvor ungdomsmiljø møtes og blir inspirert av bibelsk forkynnelse,
felles erfaring og opplevelse. Ungdommer fra mange ulike kirkesamfunn deltar.
Det skaper begeistring å være en del av noe større; et nettverk mellom ulike kirker,
menigheter og organisasjoner. IMPULS er et sted der unge mennesker tar og får ansvar,
og dette bygges på etiske og moralske verdier. IMPULS bevegelsen er et viktig arbeid for
tenåringer og unge voksne, og er en av Norges største kristne ungdomsarbeider.
IMPULS gjennomfører konferanser i Norge og utlandet, arrangerer IMPULS Experience
året gjennom ulike steder i landet, utvikler og gir ut musikk, skriver og gir ut bøker og
materiell, gjennomfører ledertrening, utvikler nettverk mellom kristne ungdomsarbeid i
Norge og i utlandet.
IMPULS bevegelsen ønsker å være en ressurs for andre kristne ungdomsarbeid.
Vi lykkes når det lokale kristne ungdomsarbeidet lykkes.
Visjon
IMPULS har en visjon om bibelsk fungerende fellesskap. Dette har vi sammenfattet i fem
punkter som hører sammen og balanserer hverandre. De lar seg ikke beskrive i en
setning eller to. Så vår visjon i en setning er:
Impuls eksisterer for å oppmuntre og utfordre unge mennesker til å elske Jesus og være
kirka.
Disse fem punktene sammen tegner et bilde av hva et bibelsk fungerende fellesskap er.
• Tilbedelse – et hjerteforhold til Gud
• Fellesskap – tilhørighet til hverandre
• Vekst – å ikke bli stående stille
• Tjeneste – å gjøre så folk kan høre
• Evangelisering – å gå ut
Tilknytning
IMPULS ble startet i 2000 ut fra IMI kirkens sitt ungdomsarbeid Puls, og har siden den
gang vert nært tilknyttet IMI kirken. IMPULS bevegelsen er eid av IMI kirken i Stavanger.
IMPULS driver sitt daglige arbeid ut fra IMI kirkens kontorer og er en del av staben.
Gjennom IMI kirken er IMPULS tilknyttet Den Norske Kirke, Normisjon og ACTA – barn
og unge i Normisjon.

Organisering
IMPULS bevegelsen er organisert i to baser.
Hovedbasen i Stavanger arrangerer konferanser og lederdager i Stavanger, drifter
nasjonalt Lærefellesskap, Sommerteam, IMPULS Tsjekkia og Thailand.
Impulsbasen i Trondheim arrangerer konferanser og lederdager i Trondheim og IMPULS
arbeid nordover, i tillegg driftes IMPULS Kambodsja herfra.
Konferanseområde
IMPULS konferansen holder til i IMI kirken sine lokaler på Tjensvoll i Stavanger.
Dette er vår hjemmebane og alle våre medarbeidere og voksenledere kjenner lokalene
godt.
Vi har et moderne bygg som er tilpasset opptil 3000 deltagere mhp rømningsveier,
brannsikkerhet og med alt av praktiske fasiliteter, kjøkken, kontorer, saler, grupperrom
etc.
Vi har alltid egne vaktteam som består av unge voksne medarbeidere og voksne (gjerne
foreldre som går i IMI kirken). Vi gjennomfører adgangskontroll til lokalene under
konferansen ved hovedinnganger og hovedsal, i tillegg vil der alltid være vakter rundt
omkring i lokalene og utenfor ved behov.
Arrangementet er lukket, dvs at bare registrerte deltagere, registrerte unge- og voksne
medarbeidere, og IMI kirkens ansatte/ stab har tilgang under konferansen.
Vi har alltid eget helseteam med tilpasset rom og vaktordning. Består gjerne av voksne
(inkludert sykepleier) som går i IMI kirken eller som vi kjenner.
Alle våre arrangement er selvsagt rusfrie.
Overnatting
Ungdommer og voksenledere som reiser med grupper, overnatter på barne/
ungdomskoler i gåavstand fra våre lokaler. Når skolene er åpne (og om natten) har vi
alltid vakthold bestående av voksne (gjerne foreldre som går i IMI kirken) som vi kjenner.
Vi organiserer innkvartering, jenter og gutter sover i ulike klasserom. Voksne
gruppeledere som reiser med sine grupper bidrar også til god oversikt og kontroll ved
overnatting.
Noen velger også å bo privat eller på Rica Forum Hotell som ligger vegg i vegg med IMI
kirken sine lokaler, vi har ingen form for vakthold/ oversikt ved disse alternativene.

