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KirkevekstKirkevekst

Tendenser/utviklingstrekk (kvantitativt)
Menighetsutvikling (kvalitativt)

Hvordan forstår vi dette?

Utfordrende arbeidsdeling

«Spørsmålet vi alle kan stille 
er om vi i vår iver på 

evangeliets vegne har rappet 
noen oppgaver fra Guds egen 
arbeidsliste, og slik gjort Gud 

mindre enn han er.»
Korsets Seier 22. april 2016

Lars Christian Gjerlaug

KirkevekstKirkevekst
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Når en blomst 
ikke blomster, 

vil du endre på miljøet 
den vokser i, 

ikke selve blomsten.
Alexander Den Heijer

Fra kvalitet til kvantitetFra kvalitet til kvantitet

Kvalitet har å gjøre med hodene, hendene og 
hjertene til de menneskene som utgjør menigheten

Når vekstgrunnlaget (kvaliteten/sunnheten) bedres,
vil frukten etter hvert komme av seg selv.
Menigheten begynner å vokse (kvantitet).

MenighetsutviklingMenighetsutvikling

Kontinuerlig og målrettet arbeid i menigheten for 
å styrke vår identitet som menighet og
å ruste oss for det oppdrag vi er gitt.

Et målrettet arbeid for å sette menigheten bedre i stand til å 
være det den er tenkt å være og gjøre den den er tenkt å gjøre. 

Menighetsutvikling i folkekirken (MUV)

Hva er det? Hva er det ikke?

Betyr dette at vi nå må øke innsatsen?
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MenighetsutviklingMenighetsutvikling
Ulike redskaper - ulikt fokus

Målrettet menighet (PDC)Målrettet menighet (PDC)
Fem hensikter

o Tilbedelse (elsk Gud)
o Tjeneste (elsk nesten)
o Evangelisering (gå)
o Innlemmelse (døp)
o Undervisning (lær)

MenighetsutviklingMenighetsutvikling

Kraft og 
innflytelse

Samarbeid
ml. Gud og 

menn-
esker

Det vi har
Styrker og hindringer

Ledelse 
Endringsvilje,

stabilitet, kapasitet 
enhet m.m. 

Visjoner
Individuelle og 
felles visjoner

Verdier
Menighetskultur,
tradisjoner, 
teologi 
m.m.

Struktur
Møteplasser, 
organisering, 

aktivitet, m.m.

Hjelpemidler
Prinsipper, 

modeller og 
redskap
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Naturlig menighetsutviklingNaturlig menighetsutvikling
«Flere sunnere menigheter»

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

Naturlig menighetsutviklingNaturlig menighetsutvikling

Redskap for menighetsutvikling
Ønsker å bidra til Flere sunnere menigheter
Verdensomspennende og tverrkirkelig
Bygger på prinsipper for kirkevekst
Tar utgangspunkt i lokal nåsituasjon
Tilbyr en rekke ulike hjelpemidler 
(undersøkelser, bøker og undervisningsmat.)
Følger menigheter over tid (veiledning)
Arrangerer relevante kurs og samlinger

«Flere sunnere menigheter»
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Hva kjennetegner NaMuHva kjennetegner NaMu

Prinsippbasert (universelt, sentralt, dokumentert)

Bibelbasert (skaperverket, trinitarisk, urmenigheten)

Erfaringsbasert (systematisk/vitenskapelig)

Det naturlige (skaperverket, multiplikasjon m.m.)

Alltid utgangspunkt i lokal nåsituasjon
(menighetsprofil, sant utgangspunkt, omforming av energi)

Kontinuerlig læring (prosess, gjensidighet)

Systemtenkning (innbyrdes avhengighet)

…

Hva kjennetegner NaMu - 2Hva kjennetegner NaMu - 2

…
Retningsstyrt (fokus, disippelgjøring, fruktbarhet)

Fokus på kvalitet (vi er gartnere, Gud gir vekst)

Vi skal fjerne hindringer (minimumsfaktor)

Langsiktig tenkning (bæreevne, vekstsyklus)

Søker samarbeid og mangfold (symbiose)

Frigjøre iboende potensiale (av seg selv)

Oppdraget – Gjør disipler!Oppdraget – Gjør disipler!

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg 
har fått all makt i himmelen og på jorden. 

Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler:
Døp dem til Faderens og 

Sønnens og Den hellige ånds 
navn og lær dem å holde alt 

det jeg har befalt dere. Og se, 
jeg er med dere alle dager 

inntil verdens ende.» 
Matt. 28, 18-20
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Hvordan går vi frem?

Oppdraget – Gjør disipler!Oppdraget – Gjør disipler!

Se til skaperverketSe til skaperverket
Se på liljene, hvordan de vokser!

Luk. 12,27

«Alt som lever, vokser. 
Du behøver ikke å få det til å vokse. 

Det er naturlig for levende organismer 
hvis de er friske.» Rick Warren



7

Guds skaperkraftGuds skaperkraft
Det naturlig potensialet

Mark. 4,30

Av seg selv gir jorden grøde…Av seg selv gir jorden grøde…

Jesus sa: Slik er det med Guds rike: En mann har sådd 
korn i jorden. Han sover og står opp, det blir natt og det 
blir dag, og kornet spirer og vokser opp; hvordan det går 
til vet han ikke. Av seg selv gir jorden grøde: først strå, 

så aks og til sist modent korn i akset. Så snart grøden er 
moden, svinger han sigden; for høsten er kommet. 

Mark 4, 26-29

…men Gud ga vekst…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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VeiledningVeiledning

MenighetsundersøkelsenMenighetsundersøkelsen
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Gjennomføre
undersøkelsen

Tolke profilen

Lage tiltaksplan

Gjennomføre tiltaksplanen

Å ta imot fra Gud 
og mennesker

Forberede
undersøkelsen

NaMu-syklusenNaMu-syklusen

Kan vi arbeide smartere?Kan vi arbeide smartere?
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Hvordan er vekstgrunnlaget?Hvordan er vekstgrunnlaget?

8 tegn på sunnhet8 tegn på sunnhet

8
• Utrustende lederskap 
• Nådegavebasert tjeneste 
• Hensiktsmessige strukturer
• Engasjert trosliv
• Inspirerende gudstjenester
• Livsnære grupper
• Behovsorientert evangelisering
• Varme relasjoner

Lederskap

Grupper

Relasjoner
Evangelisering

Tjeneste

Gudstjeneste
Strukturer
Trosliv

Utrustende
Nådegavebasert

Engasjert
Hensiktsmessige

Inspirerende
Livsnære

Behovsorientert
Varme

8 tegn på sunnhet8 tegn på sunnhet
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MenighetsutviklingMenighetsutvikling
Ulike redskaper - ulikt fokus

Radikal balanseRadikal balanse

balansert

nominell
(navnekristen)

radikal

ubalansert

C D

A B
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TreenighetenTreenigheten
Tre åpenbaringer

Ledere som frigjørLedere som frigjør
Utrustende lederskap
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På hvilken måte kan den tjenesten jeg står 
i få betydning for flere mennesker?

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?

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

Evangelisering helt naturligEvangelisering helt naturlig
Behovsorientert evangelisering

Kortkurs
Kursopplegg over 3 kvelder eller en helg.
- Foredrag, fortelling og kortere innlegg
- Tre livs- og troshistorier
- Samtale og bønn i smågrupper

Hverdagsevangelisering for alle er tilrettelagt for å styrke 
deltakernes vilje og evne til å lytte til folks livs- og troshistorier.

Kurset er ikke ment for deg som ser etter teknikker eller 
metoder i evangelisering, men har derimot som mål å hjelpe 
deg til å se mer av det Gud ser, høre mer av det han hører 

og forsøke å handle når han ber deg om det. 
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Kom til oss!
Ulike veier til kontakt

KOM INN

Gå ut og inviter inn!
Ulike veier til kontakt

Vær kirke der folk er!
Ulike veier til kontakt

GÅ UT – BLI VÆRENDE
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Til den historiske, verdensvide kirken
Relasjonen TIL

OPP

UTINN
UT

UT
UT

UT
UT

UT

OPPOPPOPPOPP OPPOPP

INN
INN

INN
INN

INN
INN

TIL

Den historiske, verdensvide kirken
Relasjonen TIL

Kirke på nytt vis

Nya sätt... https://youtu.be/jP6Bh4sLYB4 (start)
https://youtu.be/jP6Bh4sLYB4?t=410 (midt - 06.50)

https://youtu.be/jP6Bh4sLYB4?t=957 (avslutning - 16.00)

Når kirken tar nye former
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Grupperefleksjon
Gå ut i hele verden…

Snakk sammen i smågrupper:
Hvordan tenker dere at vi som menigheter mer 

effektivt kan nå nye mennesker med evangeliet?

Hva utfordret deg mest eller hva vil dere ta med 
deg videre av det dere har hørt i denne bolken?


