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Naturlig menighetsutvikling

Christian A. Schwarz

«NaMu handler om å
frigjøre den kreativiteten
som Gud allerede har lagt
ned i ethvert menneske.»

… men Gud ga vekst
Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus?
Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde
vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet,
Apollos vannet, men Gud ga vekst.
1. Kor. 3, 5‐6
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Hva er vårt ansvar som ledere?
Identifisere hindringer og
fjerne hindringer

Dere har ikke utvalgt meg,
men jeg har utvalgt dere og
satt dere til å gå ut og bære
frukt, en frukt som varer.
Joh. 15,16

Sette gaver i funksjon
Nådegavebasert tjeneste

Sunn og levende gudsrelasjon
Engasjert trosliv
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Organiske rammer
Hensiktsmessige strukturer

Raust og sant fellesskap
Varme relasjoner

Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler:
at dere har kjærlighet til hverandre.
Joh. 13,35

Ledere som utruster nye ledere

“tradisjonell tilnærming”
Etterfølgere som hjelpere
av lederen.

NaMu tilnærming
Utrustende lederskap som
bidrar til stadig multiplikasjon av
lederskap.
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Lederskap er relasjon

Et radikalt perspektivskifte
Midler for å oppnå
et resultat

Resultat

• penger (verdi)
• arbeidere (antall)
• Infrastruktur (størrelse)

Modne mennesker som
har oppdaget og lever
ut sine egne visjoner

Lederens motivasjon/drivkraft
Makt (påvirkningsmulighet)

Personlig ambisjon

Bidrag til fellesskapet

Berømmelse
Personlig suksess
Statussymboler
Rikdom

Tjenersinn
Fremgang for fellesskapet
Ydmykhet
Multiplikasjon

«Jeg blir større»

«Vi løfter frem hverandre»

HOVMOD

UTRUSTENDE
LEDERSKAP
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Elementer i effektivt lederskap
pluss

nådegaver

Effektivt
lederskap

Karakter

pluss

opplæring

Grupperefleksjon
Hva tenker du om det perspektivet
på lederskap som vi her tar opp?
Hvilke konsekvenser tenger du
dette disse tankene vil ha for din
rolle som leder?

Lederskapets tre dimensjoner
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Lederskapets tre dimensjoner
Undervise
prinsippene

Fokus på
sterke sider

Tillate
feil

Tre roller på avveie
Rolle på avveie:
EKSPERT

Rolle på avveie:
KAMERAT

Rolle på avveie:
PÅDRIVER

Ulike styrker og svakheter

Sterk i forklaring, svak i
motivasjon og frigjøring

Sterk i motivasjon og frigjøring,
svak i forklaring

Sterk i forklaring og motivasjon,
svak i frigjøring

Sterk i frigjøring, svak i
forklaring og motivasjon

Sterk i motivasjon, svak i
forklaring og frigjøring

Sterk i forklaring og frigjøring,
svak i motivasjon
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Utrustende eller bare utrustet?
“Jeg leder”

C
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Radikal balanse

8

21.03.2017

Lederskapstrekk/prinsipper
UTRUSTNING

Visjon
Eksperimentering
Kapasitet

LEDERSKAP

Forløse andres visjon

Lansere en visjon

Tillate feil

Lære av feil

Vurdere svake sider

Fokusere på sterke sider

Strategi

Analysere nåsituasjon

Sette mål

Opplæring

Undervise prinsippene

Modellere prinsippene

Progresjon

Støtte jevn utvikling

Fremme modige grep

Undervise prinsippene

Lederskapstrekk/prinsipper

Modellere prinsippene

Grupperefleksjon
Hva ser dere som deres sterke side som ledere?
Snakk sammen om hvordan dere ser for dere at der
kan utvikle dere og vokse som ledere?
(tydeligere leder og bedre på å utruste nye ledere)
Hva ser dere som den største utfordringen i å være
leder i kirken i dag?
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Hvilke steg kan jeg ta for å bli en bedre leder?
Hvordan kan jeg bidra til å få frem det beste i
de menneskene jeg har rundt meg?
På hvilken måte kan den tjenesten jeg står
i få betydning for flere mennesker?
Ressurser
-

Boken The 3 Colors of Leadership
Presentasjoner/foredrag på nett
Lederskapstesten (finn ditt utgangspunkt)

Undervisning og gruppesamtaler
- Presentasjoner og arbeid i grupper (6 timer)

Utviklingssamtaler (over 6-12 uker)
- 6 individuelle veiledningssamtaler

Eller kom i gang
umiddelbart ved å ta
eTesten på nettstedet
www.3colorworld.org

Få rabatt når du
kjøper flere bøker
til staben din eller
smågruppa

Se mer eller bestill boken på
www.namunorge.no
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