
 
 
 

Medlemsforeningen NaMu Norge 

NaMu Norge ble etablert som en medlemsforening i juni 2014 og har siden januar 2015 vært 
nasjonal partner for Naturlig menighetsutvikling (Natural Church Development) i Norge og 
på Island.  Hovedvirksomheten omfatter menighetsveiledning, salg av menighetsunder-
søkelser og personlige tester, forlagsvirksomhet med tilrettelegging, trykking og salg av 
bøker og undervisningsmateriell, og utvikling og gjennomføring av menighetsrelaterte kurs 
og seminarer. 

Visjon og verdier 
Visjonen som alt arbeidet innrettes mot er Flere sunnere menigheter. Det innebærer først og 
fremst å vitalisere eksisterende menigheter, men også å stimulere livskraftige menigheter til 
å etablere nye menigheter og sogn. 

NaMu Norge legger vekt på at arbeidet skal være tverrkirkelig, livsnært, tjenende, 
utrustende, frigjørende og overkommelig. 

Medlemmene 
Foreningens medlemmer utgjøres i tråd med gjeldende vedtekter fra 2014 alle lisensierte 
NaMu-veiledere. I 2016 har NaMu Norge hatt 30 lisensierte veiledere/medlemmer. 

Styret 
Foreningens styre har i 2016 hatt følgende sammensetning: 

- Harald Holt, styreleder (Den norske kirke)  
- Ommund Rolfsen, medlem (Metodistkirken) 
- Tove Roholt, medlem (Frelsesarmeen) 
- Dag Eiel Kristoffersen, medlem (Baptistsamfunnet) 
- Anne Sofie Nergård Uthaug, medlem (Den norske kirke) 

- Anett Andersen, varamedlem (Adventistkirken) 
- Eric Gudmundsson, varamedlem (Adventistkirken på Island) 



Ansatte  

Kjetil Sigerseth har gjennom hele året vært ansatt som daglig leder med 50% stillingsressurs. 
I tillegg har veiledere inngått direkte avtaler med menigheter om veiledning. Ved noen få 
tilfeller er det utbetalt mindre honorarer til veiledere og andre medarbeidere for 
undervisning på kurs. 

Økonomi 

I 2016 har NaMu Norge hatt en total omsetning på vel 660 000 kroner, av dette kommer litt 
over halvparten av salgsinntekter, noe over en fjerdedel fra kontingenter, lisenser og gaver 
og det resterende for ulike refusjoner. 

Foreningen gikk med et underskudd på vel 25 000 kroner i 2016. 

Ved årets slutt hadde foreningen en negativ egenkapital på vel 63 000 kroner og en 
låneforpliktelse på 100 000 kroner. 

Årsmøte 

Torsdag 16. juni 2016 ble årsmøte avviklet i forbindelse med veiledersamling på Soltun 
folkehøyskole. 20 stemmeberettigede veiledere deltok i møtet. 

Aktiviteter, kurs og samlinger  

NaMu Norge har i løpet av året gjennomført menighetsundersøkelser i 27 menigheter. Vel 
2/3 av disse menighetene har også ønsket veiledning. Flere menigheter som har startet sin 
NaMu-syklus tidligere har også vært i veiledningsprosess.  

Det ble arrangert 11 ulike kurs og seminarer i løpet av 2016. Blant annet startet 7 
kommende veiledere opp med veilederkurs i juni og praksisveiledning utover høsten.  Andre 
kurs har vært innenfor temaene nådegaver, trosliv og evangelisering. Desentraliserte 
lederdager og nettverkssamlinger er andre samlinger det er invitert inn til og lagt til rette for. 
En arbeidsgruppe har kommet godt i gang med utviklingen av det nye nettbaserte kurset i 
utrustende lederskap. 

Noe nytt materiell er kommet på plass gjennom året. Det er laget til og trykket opp hefter 
med trosspråktesten og et norsk sammendrag av boken The 3 Colors of Your Spirituality. Den 
nye utgaven av Nådegavenes 3 farger ble i løpet av høsten oversatt til både norsk og 
islandsk. Mye av jobben med den norske utgave ble utført av Anne Karin Rolfsen som i 
slutten av november gikk så alt for tidlig bort. 

 

 



Innovasjon og nytenkning 

En mindre arbeidsgruppe arbeidet våren 2016 med å utrede utfordringer og muligheter for 
det videre arbeidet. Dette har styret gjennom høsten arbeidet noe videre med og da særlig 
spørsmålet om hvordan vi organiserer arbeidet fremover. Styrket bærekraft for 
organisasjonen og bedre nedslag og fruktbart arbeid i menighetene har vært i fokus gjennom 
prosessen. Gjennom arbeidet er det blant annet sett på hvem som bør utgjøre medlemmene 
i organisasjonen, hvordan veilederrollen må legges opp fremover, og hvordan relasjonen til 
menigheter og kirkesamfunnene kan styrkes.  

Arbeidet ledet frem mot et ekstraordinært årsmøte i første del av 2017. Tydeligere 
definisjon av ulike roller og ansvar, mer satsning også på den ideelle økonomien (gaver og 
kontingenter) og noen grep for å gjøre organisasjonen mer åpen har vært de første stegene 
styret har lagt opp til.  

Økumenikk og samarbeid 

En grunnleggende verdi for NaMu Norge er tverrkirkelighet og brobygging mellom 
kirkesamfunn og organisasjoner. Derfor er vi glad for alle fruktbare møter og for det gode, 
tverrkirkelig samarbeidet og fellesskapet vi erfarer.  

Ulike møtepunkt med andre aktører innen menighet og menighetsutvikling har også vært 
viktig. Både som fagpersoner og fagmiljø ønsker vi i NaMu å lære av det som er sunt, 
fungerer godt og bygger opp Guds rike. Samtidig er vi glad for å kunne bidra inn i 
fellesskapet med de prinsippene, den kunnskapen og de redskapene som vi er med og 
forvalter i Naturlig menighetsutvikling. 
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