
 

 

 
 

Flere og mer fruktbare ledere 

Dette kurset i utrustende lederskap har blitt ett av våre 
viktigste kurs. Det har allerede gitt glede, frukt og frigjøring 
for ledere og menigheter rundt om i hele landet.  

Vi ser i dag en tydelig manko på kristne ledere. Gjennom 
kurset vil vi bidra til at ledere blir forløst til å ta i bruk hele 
sitt potensiale som leder, styrker sin innflytelse, og i enda 
større grad selv kan bidra til å utruste nye ledere. 

Kurset forutsetter noe egenarbeid i 
form av lesing av studieboken, 
refleksjonsoppgaver og gjennom-
føring av lederskapstesten. Dette 
skjer parallelt med god undervisning 
og 6 gruppesamtaler (del 1).   

Den siste og trolig viktigste delen av 
kurset er de 6 personlige utviklings-
samtalene med en veileder (del 2).  

Kan gjennomføres som nettstudium!  

Kr. 1 200,- (del 1, inkl. materiell, undervisning og gruppe) 
Kr. 2 400,- (del 2, inkl. 6 personlige utviklingssamtaler) 

 
 

Nettverkssamlinger 
I samarbeid med lokale menigheter inviterer vi til samlinger 
der medarbeidere og ledere fra menigheter i et område kan 
møtes for å styrke hverandre i det lokale utviklingsarbeidet.  

Lederdager 
Ut fra lokale behov inviteres regionens prester, pastorer og 
menighetsledere til samvær om sentrale tema til felles inspi-
rasjon, og til oppbyggelse og utrustning i tjenesten.  
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Seminar, foredrag eller undervisningskveld 

Vi kommer gjerne på besøk til lokalmenigheten for et 
seminar eller kortere undervisningsopplegg. Dette kan 
legges f.eks. til en lørdagsformiddag eller kveld i løpet av 
uken. Tema, opplegg og omfang avtales i forkant med 
utgangspunkt i de behov/ønsker dere ser lokalt. 

Den lokale menigheten dekker utgiftene inkl. ev. materiell 
til deltakerne og honorar for seminarholderne.  

Naturlig Menighetsutvikling  
for nysgjerrige 

NaMu for nysgjerrige er et introduk-
sjonskurs der kursdeltakerne blir kjent 
med de mest grunnleggende prinsipp-
ene og redskapene innenfor Naturlig 
menighetsutvikling. Kurset legges 
normalt opp som et lokalt kortkurs 
over en weekend (fredag-lørdag).  

Kr. 750,- (pr. pers. inkl. materiell) 

Naturlig Menighetsutvikling 
for ledere 

Dette kurset er særlig tilrettelagt for 
organisasjons- og menighetsledere 
som ønsker en dypere innføring i 
prinsippene og redskapene innenfor 
Naturlig menighetsutvikling. Kurset 
legges normalt over 3 ukedager.   

Kr. 2 800,- (pr. pers., prisen kan vari-
ere etter pris på mat og overnatting)  

Veilederutdanning i Naturlig Menighetsutvikling 

Dette er en mer omfattende utdanning som i tillegg til en 
ukes kurs består av egenstudium, innlevering av bokrap-
porter, personlig veiledning og praksis i ulike menigheter. 
Utdanningsløpet avklares individuelt, men gjennomføres 
normalt over et par år. 

Kr. 10 000,- (pr. deltaker, + litteratur, reise og opphold) 

 

 
 
Kurs til vekst legges opp som kortkurs over en helg eller 
over tre kvelder. I tillegg til lærerik undervisning vil kursene 
gi rom for å dele, samtale og be med andre deltakere i 
mindre grupper. Hvert enkelt kurs er lagt opp for å gi vekst 
for den enkelte og for menigheten.  
Alle disse kursene har som mål at vi skal få frigjøre mer av 
det potensiale som Gud allerede har lagt ned i livene våre.  

Kr. 680,- (pr. deltaker inkl. bevertning og studiemateriell) 

Trosspråk 
Engasjert trosliv  
Gud kommuniserer på alle kanaler, men 
ett trosspråk er det mest naturlig for deg. 
Andres utgangspunkt kan være ulikt ditt 
eget. Kurset gjør at vi kan gå sammen å få 
erfare mer og mer av den treenige Gud. 

Nådegaver og livsglede 
Nådegavebasert tjeneste  
Kurset hjelper deg å forstå, oppdage og 
ta i bruk de gaver som Gud har gitt. Når 
nådegavene settes i funksjon gir det økt 
livsglede for deg og mer frukt ved tjenes-
ten. Da arbeider vi mindre i egen kraft  
og mer i kraft av Den hellige ånd.   

Hverdagsevangelisering for alle 
Behovsorientert evangelisering   
Dette kurset har fokus på å ta vare på 
de gylne øyeblikkene - til å se de behov 
og den åndelige lengsel som omgir oss. 
Vi ber om at det leder oss til å se mer av 
det Gud ser, og å handle når han ber oss.  

Kjærlighetens 3 farger 
Varme relasjoner  
Kurset har fokus på åndens frukter og på 
det andre kjærlighetsbudet. Her kan vi få 
trene oss i kunsten å gi og ta imot rettfer-
dighet, sannhet og nåde – eller å kunne 
få reflektere mer av Guds kjærlighet.  

Flere av kursene er også tilrettelagt, og vil egne seg godt, 
som gruppesamlinger over 8-10 kvelder i en smågruppe.   


