
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NaMuNorge NaMuNorge 



 

NaMu Norge er en tverrkirkelig forening som er etablert for å 
bidra til flere sunnere menigheter.  

Naturlig menighetsutvikling har i snart 20 år vært 
representert i landet gjennom K-vekst AS (Ommund og Anne 
Karin Rolfsen).  Fra 2015 er NaMu Norge nasjonal partner i 

Norge og på Island for NCD International (Natural Church Development).  

Over 30 veiledere fra 10 ulike kirkesamfunn arbeider sammen med styret og 
nasjonal leder for å stimulere til vekst og utvikling i helt ordinære menigheter 
og forsamlinger.  

Engasjementet omfatter menighetsundersøkelser, menighetsveiledning, kurs-
virksomhet, forlagsvirksomhet (K-vekst Forlag) og annet utviklingsarbeid.  

Vi vil stå sammen med mennesker og menigheter som lengter etter å se Den 
treenige Guds skaperkraft bli frigjort i den enkelte og i fellesskapet. 

 

 

Naturlig menighetsutvikling har bakgrunn i Bibelen, skaperverkets ordning og 
systematisk forskning på voksende menigheter på alle kontinenter, og på tvers 
av alle kulturer/konfesjoner. Gjennom dette har det vært mulig å trekke ut 
universelle prinsipper og kjennetegn for sunne og voksende menigheter.  

Vi vil se norske menigheter blomstre og har tro på mer frukt. Vi ser nye mennes-
ker komme til tro, en kjærlighet til Den treenige Gud som får vokse i oss alle, 
mens hjertene, hodene og hendene vendes ut mot våre medmennesker. 

Gud gir vekst. Vi skal få virke som menighetsgartnere. 
Ved å fokusere på vekstprinsippene ser vi at hver 
enkelt menighet får styrket sin identitet og egenart, 
samtidig som menigheten kan arbeide klokere, mer 
målrettet og mer i samsvar med Guds ord og kall. 

Naturlig menighetsutvikling i Norge 

Han som virker i oss med sin kraft… 



 
Kvalitetsutvikling, sunnhet og vekst 
Av seg selv er det grunnleggende prinsippet i Naturlig menighetsutvikling (Mark. 

4,28). Siden det er Gud som står for veksten får vi konsentrere oss om kvaliteten 
på jordsmonnet. Slik kan vi legge best mulig til rette i våre liv, og i fellesskapet, 
for at veksten skal kunne skje av seg selv. 

Når bonden vil vite kvaliteten på jordsmon-
net, tar han en jordprøve for å vite hvilken 
gjødsling som vil gi god avling. Menighets-
undersøkelsen er til uvurderlig hjelp når 
menigheten vil vite mer om det som er sunt 
og det som hindrer veksten i fellesskapet. 
Lederne forstår og ser dagens situasjon slik 
at målrettede tiltak kan settes i verk.  
 

Alt som lever, vokser – Det naturlige potensialet 
I naturen ser vi at livet og vekstprosessene veves sammen i et mangfoldig og 
naturlig samspill. Vår følger vinter, og høst følger sommer. Når vi innretter ar-
beidet i menigheten kan vi lære mye av samspillet og prosessene i skaperverket.  

Når vi likevel arbeider – kan vi da arbeide litt klokere? Hvilke konsekvenser 
medfører den beslutningen vi som ledere tar nå? Hvilke resultater forventer vi å 
se i menigheten om et år? – eller hva om tre eller fem år? 

  
 
  

 

 

 

 

Litt mer om Naturlig menighetsutvikling… 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva hindrer veksten i din menighet? 

… men Gud ga vekst! 
Han som virker i oss med sin kraft 

og kan gjøre uendelig mye mer 
enn vi ber om og forstår.  

Ef. 3,20 

Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? 
Tjenere som hjalp dere til tro! Begge 

gjorde vi det Herren hadde satt oss til. 
1. Kor 3,5 

Ta kontakt med oss! 
NaMu Norge  

Kviltorpvegen 16 
6419 MOLDE  

Telefon: 71 25 28 84 eller 924 47 755 

post@namunorge.no          www.namunorge.no  
Kjetil Sigerseth 
Nasjonal leder 

 

Følg oss på 
Facebook og Twitter! 

mailto:post@namunorge.no
http://www.namunorge.no/

