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Innledning 
 
Den norske kirke har tre menigheter på Nøtterøy. Teie  
menighet er en av dem. Teie kirke er en arbeidskirke som 
ble innviet i 1977. Barnehagen var første byggetrinn.  
Arbeidskirken har 27 rom, alt fra kontorer til en romslig 
kirkesal.   

Det var et solid arbeid i Indre Nøtterø Menighetshus 
på Teie før kirken ble bygget. Mange kirkeringer og en stor 
søndagsskole gjorde at det var en aktiv menighet som 
kunne flytte inn i den nye kirken i 1977.  Teie sokn har vel 
6000 medlemmer i Den norske kirke. 
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Kirkens mange rom blir mye brukt. Nå er det rundt 
1200 ulike aktiviteter i kirken i løpet av året.  Mange vari-
erte tilbud blir drevet av ansatte og frivillige medarbeidere. 
Menighetsrådet i Teie legger stor vekt på bønn og at den 
enkelte får brukt sine nådegaver i tjenesten.  Rådet under-
streker at bønn er plogspissen i arbeidet vårt.  

Mange kommer forberedt til gudstjenesten bl.a. ved 
at de har lest dagens tekst på forhånd.  Det er høy nattverd-
deltakelse og kirkekaffen er viktig. Det er en utfordring at 
bare en meget liten prosentandel av de som formelt hører 
til kirken, tar del i menighetens liv. 

 

Visjon 
 
Under arbeidet med Naturlig Menig-
hetsutvikling (NaMu) ble det tydelig at 
menigheten burde ha en klar og tydelig 
visjon.  Representanter fra menighetsrå-
det startet arbeidet med å utforme en 
visjon på NaMu-kurset i Larvik i 2009. 
Menighetsmøtet i Teie 14.2.2010 vedtok 
visjonen, som lyder slik: 

«Sammen vil vi gjøre Kristus 
kjent, trodd, tilbedt og etter-

fulgt». 
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Visjonen gir klar veiledning om hva det er viktig for menig-
heten å være opptatt av. En rekke tiltak er satt i gang for å 
forankre visjonen i menigheten, og dette arbeidet bærer 
frukter. 
 

Mål 
  
Visjonen lar seg lett omsette i et overordnet konkret mål: 
«Teie menighet gjør Kristus kjent, trodd, tilbedt og et-
terfulgt.»   

Teie menighetsråd har ønsket å skape en bevissthet om 
at rådet skal ivareta et lederskap med sterkt fokus på den 
åndelige dimensjonen.  Rådet ba derfor menighetsmøtet i 
Teie den 14.2.2010 om å slutte seg til at følgende kjenne-
tegn skal prege det videre arbeidet: 

 
1. Utrustende lederskap arbeider for felles visjon, verdier og 

forpliktelser. 
2. Utrustende lederskap «gjør disipler fordi vi selv er disip-

ler». 
3. Utrustende lederskap utruster ved å demonstrere. 
4. Utrustende lederskap hjelper andre kristne til å ta i bruk 

det åndelige potensialet Gud har gitt dem. 
5. Utrustende lederskap pleier og utvikler det åndelige felles-

skap til Gud. 
6. Utrustende lederskap arbeider i team og gjenskaper Guds 

natur: Far, Skaper, Utruster. 
9
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Disse kjennetegnene har sammen med de grunnleg-
gende føringer for rådets arbeid dannet utgangspunkt for 
arbeidet både med langtidsplan og årsplaner i Teie menig-
het de siste årene. Teie menighetsråd arbeidet spesielt med 
utrustende lederskap på sitt første seminar etter menig-
hetsmøtet i februar 2010.  
 

Grunnleggende  
føringer for arbeidet  
 
Kirkelovens § 9 omtaler menighetsrådets oppgaver: «Me-
nighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt 
som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, 
særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende be-
tjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet 
om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.»   

Teie menighetsråd har arbeidet for at Kirkelovens § 9 
skulle omsettes i praksis i vår menighet. I arbeidet med 
langtidsplanlegging for Teie menighet er følgende føringer 
viktige for Teie menighetsråd: 
 
o Bibelen og vår kirkes bekjennelsesskrifter er basis og vei-

ledende for arbeidet vårt. 
o Vi virkeliggjør visjonen: «Sammen vil vi gjøre Kristus 

kjent, trodd, tilbedt og etterfulgt». 
o Teie menighetsråd «vil gjøre det Gud vil vi skal gjøre». 
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o Bønn er plogspissen i arbeidet vårt. 
o Teie menighet viser i praksis at den er en menighet som 

er åpen og inkluderende. 
o Menighetsmedlemmene opplever menigheten som sitt ån-

delige hjem. 
o Teie menighet er åpen for forskjellige «trosspråk». Menig-

hetsmedlemmene involveres i gudstjenestene.  Barn opp-
lever det like naturlig å være involvert som voksne – også 
i gudstjenester som ikke er familiegudstjenester. 

o Teie menighet gir veiledning og undervisning om Guds 
ord også utenom gudstjenestene. 

o Teie menighet er opptatt av å presentere evangeliet også 
utenfor kirkebygningen. 
 
 

Naturlig menighetsut-
vikling 
i Teie menighet 
 
Teie menighet ble inspirert av kirkevekstarbeidet i Vear-
Hogsnes og har siden år 2000 deltatt i det verdensomspen-
nende arbeidet innenfor NaMu.  

Over 70 000 menigheter fra mer enn 70 land har del-
tatt i NaMu-prosessen. NaMu har sitt utspring i Tyskland, 
der Christian Schwarz utviklet et omfattende opplegg for 
arbeidet med kirkevekst. Han ville finne fram til et godt 
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verktøy for å engasjere menigheten i et systematisk arbeid 
for å nå flere med det glade budskapet om Jesus.   

NaMu Norge er en tverrkirkelig medlemsorganisasjon 
som er etablert i den hensikt å bidra til flere sunne menig-
heter. I Norge er 400 menigheter engasjert i NaMu, og mer 
enn halvparten er fra Dnk. Over 30 veiledere fra 10 ulike 
kirkesamfunn i Norge arbeider sammen med styret og na-
sjonal leder for å stimulere til at vekst og utvikling skal 
kunne skje også i helt ordinære menigheter. Under NaMu’s 
veiledning arbeides det ikke med perifere teologiske em-
ner, men med det mest sent-
rale i vår kristne tro. Gud har 
åpenbart seg som skaper, som 
frelser i Jesus Kristus og ved 
Den Hellige Ånd.  Menigheten 
er satt til bl.a. å dra mennesker 
nærmere den treenige Gud og 
hjelpe dem til å oppdage hva 
Gud ønsker å gi dem.  En sunn 
og vekstkraftig menighet pre-
ges av følgende kjennetegn:  

 
1. Utrustende lederskap 
2. Nådegavebasert tjeneste 
3. Engasjert trosliv 
4. Hensiktsmessige strukturer 
5. Inspirerende gudstjenester 
6. Livsnære grupper 
7. Behovsorientert evangelisering 
8. Varme relasjoner 

Illustrasjonen 
over visualiserer 

sider ved den 
treenige Gud 
slik vi møter 

ham i Skriften: 
Skaperen, Frel-
seren og Den 
Hellige Ånd. 
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Disse kjennetegnene er kommet fram ved at Schwarz 
kartla virksomheten i mer enn 1 000 menigheter i 32 land i 
alle verdensdelene. Undersøkelsen omfattet store og små 
menigheter, menigheter i vekst og menigheter i tilbake-
gang, menigheter som var statsstyrt og frie menigheter.  
Det ble analysert 4,2 millioner svar, og det ble benyttet 
anerkjente vitenskapelige metoder som fylte kravene til va-
liditet (gyldighet) og reliabilitet (troverdighet).   

Kvaliteten på disse områdene er avgjørende for vekst. 
Kvaliteten kommer til syne ved at lederskapet utruster den 
enkelte, at tjenesteoppgavene er formet ut fra den enkeltes 
nådegaver, at det er engasjement i troslivet, at strukturene 
er tjenlige, at gudstjenestene er inspirerende, at gruppene 
oppleves livsnære, at de som formidler evangeliet, er lyd-
høre for den enkeltes behov og at fellesskapene er varme.   

Teie menighetsråd oppnevnte i begynnelsen av 2009 
en ressursgruppe for å arbeide spesielt med menighetsut-
vikling i Teie.  Gruppen har fungert som et arbeidsutvalg 
for menighetsrådet, og har nedlagt et betydelig grunnlags-
arbeid for videre beslutninger i menighetsrådet. Leder av 
menighetsrådet har vært fast medlem av ressursgruppen, 
og menighetens sokneprest har også deltatt i ressursgrup-
pens arbeid. Vår veileder1 har deltatt en rekke ganger på 
ressursgruppens møter og har også deltatt når NaMu har 
stått på menighetsrådets seminarprogram2. NaMu har vært 
                                                                 
1 NaMu Norge tilbyr menigheter i NaMu-arbeidet en veileder som følger opp «sin» me-
nighet gjennom kontakt i hele prosessperioden. Se mer om dette i  
kapitlet Ekstern veiledning. 
2 Én gang i året møtes menighetsrådet til to dagers intenst arbeid med aktuelle oppga-
ver. 
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fast sak på sakslisten til hvert menighetsrådsmøte i disse 
årene.  

I det følgende omtales kort områder som ressurs-
gruppen og Teie menighetsråd har arbeidet spesielt med i 
forbindelse med NaMu. Disse arbeidsområdene kommer i 
tillegg til de byggende oppgaver som drives av staben i Teie 
menighet. Øvrige saker som menighetsrådet har arbeidet 
med, omtales ikke her. 

 

Menighetsundersøkelse 
For å ta pulsen på menigheten har NaMu sentralt utarbei-
det et spørreskjema.  Første undersøkelse i Teie menighet 
ble gjennomført i 2000, de neste var i 2003, 2005, 2009, 
2011 og 2015. Undersøkelsene gjennomføres etter NaMu’s 
kriterier så langt det er mulig. Tretti respondenter som må 
være aktive i menigheten, uttaler seg om 91 spørsmål. Det 
samme spørreskjemaet brukes i menigheter med høyst for-
skjellig struktur i alle de 70 landene som er med i NaMu’s 
arbeid.   

Svarene på slike undersøkelser gir oss signaler om 
hvor vi som menighet har våre sterke og svake sider. Det 
gir et verdifullt utgangspunkt for videre prioritering og ar-
beid i menigheten. Tilbakemeldingene fra respondentene 
gir direkte og nære svar som kan være både positive og ut-
fordrende.  

Lydhørhet og tålmodighet er nøkkelord når det gjel-
der naturlig menighetsvekst.  Av-seg-selv-tenkningen3 i 
                                                                 
3 Uttrykket er hentet fra Jesu lignelse om såkornet (Mark 4,26-29). Når vi gjør det vi er 
satt til, er det Gud som gir veksten (1 Kor 3,6). Se illustrasjonen på s. 3 . 3
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NaMu handler om en 
øvelse i å vente på Her-
ren. «Hvis du er henvist 
til å gå små skritt, er det 
desto viktigere at de går i 
riktig retning!» (Eilert 
Dæhlin) 

 
 
 
 
 
 

Resultatene av spørreundersøkelsene våre har oftest vist at 
vi har gått i positiv retning, men et par undersøkelser har 
også avdekket negative utviklingstrekk.  Årsakene til bedre 
eller dårligere resultat har som regel vært ganske tydelige.  

Blant årsaker som påvirker menighetens positive ut-
vikling, er støtte og nærvær fra menighetens sokneprest. 
Vikarer kan ikke på samme måte gå inn i NaMu-prosessen.  

Hemmende faktorer kan være at  
- store oppgaver som er gitt fra sentralt hold, krever mye 
ressurser.  
- Teie menighetsråd ikke har full råderett over sine  
ressurser. 

Resultatene av en undersøkelse kan bli misvisende 
hvis respondentene i spørreundersøkelsen ikke represente-
rer alle aldersgrupper godt nok. Det siste var tilfelle med 
undersøkelsen i 2015.  Menighetsrådet utarbeidet derfor et 
ekstra spørreskjema med seks spørsmål som ble besvart av 

Veksten i naturen skjer 
nesten umerkelig fra dag 

til dag, men etter lang 
ventetid kan vi en dag 

glede oss over de modne 
fruktene. 

15



14 
 

unge familier under familie-weekenden høsten 2015. Sva-
rene derfra ga et godt supplement til resultatet fra 2015-
undersøkelsen og muliggjorde en viktig justering av hoved-
resultatet.   
 

Ekstern veiledning 
NaMu gir tilbud om ekstern veiledning i den enkelte menig-
hets prosess. Pastor Dag Eiel Kristoffersen har vært veile-
der for Teie menighet siden 2009.  Han har på en klok måte 
fulgt opp og gitt menighetsrådet verdifulle innspill og råd 
og veiledet oss med undervisning og åndelig støtte. 
 

Nasjonal satsing med NaMu i Teie 
fra 2009 – 2010 
I 2009 startet NaMu Norge (daværende K-vekst) et toårig  
arbeid kalt Nasjonal satsing. I denne perioden ble det gitt 
felles veiledning og undervisning i forskjellige deler av 
Norge. Teie menighetsråd valgte å delta i dette arbeidet.  
Det ble holdt tre kurs i vårt område. De fant sted i hen-
holdsvis Teie kirke, Larvik metodistkirke og Berg arbeids-
kirke ved Nevlunghavn. 
Kurs i Teie kirke 
Det første kurset i forbindelse med Nasjonal satsing ble 
holdt i Teie kirke i mars 2009. Kurset samlet 65 deltakere 
fra forskjellige menigheter i vår region4.  

Blant de mange tema som ble tatt opp, var under-
strekningen av Gud som en treenig Gud. Er det balanse i 
                                                                 
4 I forbindelse med Nasjonal satsing er landet delt inn i regioner. 
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vårt forhold til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd i vår 
menighet? Hvor er den enkelte av oss? Temaet «Å lede en 
menighet til inspirerende gudstjenester» fenget også sterkt. 
Det resulterte bl.a. i at det ble fremmet forslag om å etab-
lere G2-gudstjenester (senere kalt G17) enkelte søndager i 
Teie5.  

                                                                 
5 Om det videre arbeidet med G17, se om G17 og Involveringsgudstjenester, s. 2  9

17



16 
 

Kurs i Larvik metodistkirke 
Teie menighet deltok med 7 representanter på kurset i Lar-
vik høsten 2009.  Et tema som ble viet stor oppmerksom-
het, var utrustende lederskap.  Teie menighetsråd ønsket at 
kjennetegnene på utrustende lederskap skulle prege rådets 
arbeid6. I Teie menighets gruppearbeid ble det klart at vi 
manglet en tydelig visjon som menigheten kunne stå sam-
men om7. I tillegg ble det skapt større bevissthet om at det 
kan finnes store variasjoner i trosspråk, også innenfor 
samme menighet. Ulike trosspråk kan være en utfordring i 
forhold til eksempelvis vurderingen av hva som er en inspi-
rerende gudstjeneste. Mens én fryder seg over at prekenen 
endelig har begynt, er det andre som føler at Åndens sal-
velse forsvinner idet lovsangen toner ut. Noen opplever at 
Guds nærvær styrkes gjennom de ferdig formulerte bøn-
nene som setter ord på det de selv ikke klarer å formulere. 
Andre føler avstand til skrevne bønner. Noen gleder seg 
over gudstjenester som myldrer av liv, mens andre ønsker 
seg mer fred og ro. 
 
Kurs i Berg arbeidskirke 
Teie menighet var også godt representert på kurset i Berg 
arbeidskirke i Helgeroa. Temaene var motiverte ledere, le-
dere som er like og forskjellige, ledere som forankrer og for-
midler NaMu og ledere som møter behov i menighet og sam-
funn.  
 

                                                                 
6 Se kapitlet om Mål   
7 Se kapitlet om Visjon 
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Nådegavetest 
NaMu-gründeren Christian Schwarz har sagt: «I de siste 
årene har jeg erfart at følgende definisjon av nådegave får 
en allmenn tilslutning i de forskjelligste kristne kretser: «En 
nådegave er en særskilt evne som Gud – av nåde – gir til et-
hvert lem på Kristi legeme, og som må settes inn i arbeidet 
med å bygge opp menigheten.»   

Flere grupper i menigheten har gjennomført en nåde-
gavetest. Testen er en hjelp for den enkelte til å oppdage og 
bruke sine nådegaver. Da kan de med frimodighet priori-
tere oppgaver som både svarer til deres utrustning og me-
nighetens behov.  Etter å ha tatt en nådegavetest i 2008, 
valgte Teie menighetsråd å legge til rette for at menigheten 
skulle få veiledning og undervisning om Den Hellige Ånd og 
nådegavene. Det ble holdt et kurs med dette som innhold i 
april 2010.  På slutten av kurset kunne de som var interes-
sert, ta nådegavetesten. Flere av de 26 kursdeltakerne 
valgte å gjøre det.  Illustrasjonen på side 18 viser hvordan 
en rekke nådegaver ble bevisstgjort etter slike tester i to 
ulike grupper i menigheten. 

NaMu opererer med en liste på over tretti nådegaver. 
Det er mange flere enn vi finner i listene i f.eks. 1 Kor 13 og 
Rom 12, som helst må forstås som eksempler på nådegaver.  

Uansett hvordan vi teller, viser illustrasjonen at nåde-
gavene er rikt til stede i Teie menighet. Og likevel er det 
bare et fåtall av de gavene om finnes i menigheten, som er 
registrert på denne måten. 
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 De røde prikkene viser nådegaver registrert i to grupper som har tatt 
nådegavetest i Teie menighet. Kanskje du vet om nådegaver du har?  

20



19 
 

Nå velger gjerne medlemmer i Teie menighetsråd 
sine arbeidsoppgaver med utgangspunkt i de nådegaver de 
har. Dette begynner også å bli mer vanlig blant de andre ak-
tive medlemmene i Teie menighet. De siste årene har  
menigheten fått høy score på nådegavebasert tjeneste. 
Dette kommer tydelig fram av illustrasjonen over. 
 
Bønnearbeidet 
 
Teie menighetsråd er bevisst på at «Bønn er plogspissen i 
arbeidet vårt».  Bønnetjenesten i Teie startet i begynnelsen 
av 1990.  Tjenesten i bønnerommet i kirken ble i mange år 
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dekket av 10 – 12 personer som ba 
regelmessig for menighetsarbeidet 
og kirkene på Nøtterøy.  For å få 
flere til å delta i dette viktige arbei-
det, ble bønnetjenesten i 2012 utvi-
det til et bønnenettverk. Deltakerne 
i bønnenettverket ber der det pas-
ser for dem å være. Bønnetjenesten 

ble tredoblet.  Noen ildsjeler i nettverket møter opp på bøn-
nerommet hver mandag formiddag.  De ber spesielt for det 
som er skrevet på lapper og lagt i bønnekrukken i våpenhu-
set. Bønnekrukken bæres inn i søndagsgudstjenesten og 
løftes fram under forbøn-
nen.   

Det er laget et in-
struktivt bønnehefte til 
støtte både for det person-
lige bønneliv og for bønne-
tjenesten i menigheten. 
Hver vår og høst er det in-
spirasjonssamlinger for 
bønnearbeidet i menighe-
ten. 

Teie menighetsråd 
har siden 2010 innledet 
flere av sine møter med en 
stille stund og bønn inne i 
kirkerommet fra kl. 19.00. Alle i menigheten er velkommen 
til å være med der. Etter stille stund er det samtale ledet av 
soknepresten. 
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Arbeidet med NaMu synliggjør menighetens erfaring 
med bønn. Illustrasjonen over viser noe av det som er kom-
met fram i undersøkelsen. 
  
Prosjekt «Dåpsforeldrebesøk»  
 
Et av kvalitetstegnene som NaMu vektlegger i en menighet, 
er Behovsorientert evangelisering. Teie menighetsråd arbei-
det spesielt med dette kvalitetstegnet i relasjon til vår vi-
sjon. Hvordan omsetter vi visjonen i praksis? Hva betyr det 
at «sammen vil vi gjøre Kristus kjent»? Vi så klart at vi 
måtte begynne med de små. Hva var mer naturlig enn å ta 
fatt på å bygge relasjoner til de dåpsforeldrene som hørte 
til i Teie sokn? Fordi prestene ikke praktiserer dåpssamta-
ler8 i hjemmene, så vi en rik mulighet hvis vi fikk i gang et 
                                                                 
8 Dåpsforeldrene inviteres til møte/fellessamling med presten og med maksimum fire 
familier til stede. 
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prosjekt med å besøke dåpsforeldrene. Ressursgruppen 
drøftet dette med Trosopplæringsutvalget.  

Teie menighetsråd satte i gang 1-årsprosjektet 
«Dåpsforeldrebesøk» i januar 2013. En gruppe voksne, 
kompetente personer stilte seg til disposisjon. Som repre-
sentanter for Teie menighet kontaktet de både over telefon 
og i brev alle foreldre i Teie sokn som hadde latt barna sine 
døpe i 2013.  Hensikten med dette kontaktarbeidet var å 
avtale tid for besøk. Det ble tydelig formidlet at Teie menig-
het ønsket å stå sammen med foreldrene i deres oppgave 
med å lære barnet mer om Jesus.  Av ca. 50 dåpsfamilier i 
Teie sokn i 2013 takket bare fire familier ja til kontakt!  
Også i 2014 ble alle dåpsbarn som tilhørte Teie sokn, regi-
strert. De 15 familiene som hadde dåp denne våren, fikk i 
tillegg invitasjon til babyfamilietreff på høsten med serve-
ring av middag og med innlegg om et aktuelt tema. Ingen 
meldte interesse for dette arrangementet.   
 
 

«NaMu-seminar på Soltun» 
 
NaMu Norge ønsket å trekke fram ti menigheter blant de 
400 menighetene som på landsbasis hadde brukt NaMu i 
mange år. Noen av kriteriene for valg av menighet var ær-
lighet, særpreg og forskjellighet. Teie menighet var én av de 
ti som ble valgt ut. Åtte av disse ti menighetene deltok i et 
læringsfellesskap på Soltun folkehøgskole på Evenskjer i 
juni 2013. Vår menighet var representert med to personer. 
På forhånd skulle menighetene svare på følgende spørsmål: 
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Hvordan vil du beskrive menigheten? 
Hvordan vil du beskrive lokalsamfunnet? 
Hvorfor ble menigheten en samarbeidspartner med NaMu? 
Hvor lenge har samarbeidet med NaMu vært? 
Hvilken hjelp har menigheten fått og hvilken betydning har 
den hatt? 
Hvordan har menighetens utvikling vært? 
Noen menigheter opplever kriser. Dersom din menighet har 
hatt en slik, hva lærte dere og hva ble resultatet av den? 
Hva vektlegges i menigheten nå? 
Hva er menigheten spesielt god på? 
Hvilke potensialer har menigheten i framtiden? 

 
Teie menighetsråd redigerte svarene som ressurs-

gruppens utsendinger så brakte med seg til seminaret.  
I forbindelse med 15 års-jubileet for NaMu ble det ut-

gitt en bok med tittelen Ti menigheter med en helt overkom-
melig kirkevekst.  Boken trekker fram noen av tilbakemel-
dingene fra de ti menighetene som deltok på Soltun folke-
høyskole. Teie menighet får bred omtale. I boken finnes 
også kommentarer fra sentrale personer i NaMu. I løpet av 
kursdagene på Soltun folkehøgskole gnistret det i lærings-
fellesskapet. Inspirerende fortellinger og innsiktsfulle be-
merkninger ga et ekstra utbytte for deltakerne. En av delta-
kerne uttalte: «Her er velsignelsen klistret på veggene».  
Alle sluttet seg til den uttalelsen.  

Arbeid med spørsmålene og erfaringene fra Soltun 
har gitt Teie menighetsråd større bevissthet om styrke, 
svakhet og utfordringer i menighetsarbeidet. Samtidig viste 
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det som kom fram på Soltun, at alle menigheter kunne vise 
til både gledelige og vanskelige sider i sitt arbeid.  Noe av 
det deler daværende leder av NaMu, Ommund Rolfsen, i 
kommentarene som følger etter presentasjonen av menig-
hetene i boken Ti menigheter med en helt overkommelig kir-
kevekst.       

Soltunseminaret ga innspill til Teie menighet:   
 Engasjert trosliv må prege gudstjenestene. Dette bekreftes 

av erfaringene i flere av de menighetene som var med.  
 Hyrdefunksjonen er viktig. God kontakt med én prest og 

ett lokalsamfunn bidrar til menighetsvekst.  
 Begynn med de yngste. 
 Bønn og takk gir velsignelse. 
 Styrk det frivillige lederskapet (medarbeiderpleie – hvem 

er ulønnede ledere utenom menighetsrådets medlem-
mer?). 

 5-års-plan – systematisk arbeid. 
 

Seminar Centralkirken    
 
Som oppfølging av Soltunseminaret arrangerte NaMu et 
stort seminar i Oslo i november 2013. Seminaret samlet 
deltakere fra hele østlandsområdet. Teie menighet hadde 
fått i oppdrag å dele sine erfaringer med arbeidet i NaMu. 

Det var også lagt opp med forskjellige delseminarer.  
Et av seminarene tok opp barnas plass i gudstjenesten og 
prioritering av barna i menigheten. Tre menigheter fortalte 
fra sin høye prioritering av barna i menighetslivet. 
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Babysang 
 
Babysang ble startet opp i Teie kirke i oktober 2012 som en 
alternativ måte å omsette visjonen til praksis. Tilbudet var 
meget vellykket.  Om lag 50 forskjellige familier deltok på 
babysang i løpet av året. I tillegg til en engasjert leder av 
babysangen, hadde vi solide, frivillige ressurser fra Teie 
menighet.  De var gode støttespillere i samtaler med foreld-
rene. Tilbudet opphørte i begynnelsen av januar 2014, da 
den ansatte faglige ressursen ble flyttet til en annen kirke 
og fortsatte babysang der. Den bistand Teie kirke fikk på 
våren for å starte opp igjen, ga ingen resultater.  Teie me-
nighetsråd mener det er viktig å ha tilbud om babysang 
også i Teie kirke. 
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Veiledning, undervisning, samtalekvelder 
  
Peiskveldene med bibelundervisning en onsdag i måneden 
ble startet i 1999.  Peiskveldene er med på å dekke en vik-
tig veiledning i kjennskap til og forståelse av Bibelen. 

 
Etter kurskveldene om Den Hellige Ånd og nådega-

vene i april 2010 kom samtalekveldene i gang.  Etter evalu-
ering og deltakernes ønske har disse samlingene siden fun-
net sted ca. en gang i måneden både vår og høst. Kvelden 
innledes med undervisning om et emne som berører vår 
tro. Etterpå er det samtale i plenum.   Ny evaluering i 2013 
viste at alle deltakerne ønsket at samtalekveldene skulle 
fortsette.  Høyest score fikk emnene «Å høre Gud», «Skrif-
ten» og «Åndens frukt». 
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Fra 2010-15 har det vært 45 samtalekvelder. Tema-
ene har vært om Den Hellige Ånd og nådegavene, men det 
har også vært mange andre aktuelle temaer. 

  

 G17 og Involveringsgudstjenester 
 
Høsten 2010 begynte Teie menighet med en månedlig 
gudstjeneste på ettermiddagen kl. 17 (G17) i tillegg til den 
vanlige gudstjenesten kl. 11.  G17-gudstjenestene har hatt 
litt forskjellig profil i de 5 årene en har holdt på. Teie me-
nighets visjon og fokus på bønn har stått sentralt i litur-
gien, forkynnelsen og i vitnesbyrdene.  I noen gudstjenes-
ter har ungdommer ledet samlingen og deltatt aktivt på 
forskjellige andre måter. G17-gudstjenestene har vært til-
rettelagt og gjennomført av frivillige og uten kostnad for 
menigheten.  

Teie menighetsråd besluttet i 2014 å be en gruppe fri-
villige å arbeide for mer involvering av menigheten i guds-
tjenesten kl. 11 og 
styrke det uttalte be-
hov for mer sang i 
gudstjenesten.  

Så langt er det 
blitt tre involverings-
gudstjenester våren 
2015 og to høsten 
2015. Menigheten har 
gitt positive tilbake-
meldinger.  
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Livsnære grupper  
Livsnære grupper (bibelgrupper/bønnegrupper/små  
fellesskap i menigheten) vies stor oppmerksomhet i NaMu.  
Teie menighetsråd har derfor søkt å kartlegge alle de frivil-
lige gruppene i menigheten som samles og har et åndelig 
fellesskap. Svarene i spørreundersøkelsene våre avdekker 
svært mange positive sider ved disse gruppene. Mange har 
krysset av for at «gruppen min hjelper meg med livets ut-
fordringer», «gruppen min hjelper meg til å vokse åndelig», 
«det er mulig å snakke om personlige problemer», «vi har 
tillit til hverandre», «andre kan be med meg hvis jeg trenger 
det».  

De livsnære gruppene er små fellesskap som er vik-
tige elementer i det store menighetsfellesskapet. Menighe-
ten har fått høy score på dette kvalitetstegnet. Teie menig-
hetsråd har henvendt seg til disse gruppene og bedt om de-
res synspunkter på forskjellige spørsmål i menigheten.  

Flere har meldt at de ønsker å delta i bibel- eller bøn-
negrupper. Teie menighetsråd og diakonen inviterte derfor 
til en inspirasjonskveld høsten 2015. Der ble det bl.a. drøf-
tet å dele opp eksisterende grupper, slik at det kunne gjøres 

plass til flere. Noen 
mente at det var 
bedre å opprette 
nye grupper. I skri-
vende stund har 
dette allerede 
skjedd.  
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Samarbeid 
 
Teie menighetsråd er opptatt av å ha god kontakt med me-
nighetens frivillige medarbeidere og med staben. Medarbei-
derne må føle seg sett, hørt og verdsatt, og få oppgaver i 
forhold til egen utrustning (interesser, evner/anlegg, kom-
petanse og nådegaver). Svake score i siste spørreundersø-
kelse på læring og fostring går i hovedsak på manglende 
støtte i forhold til frivillige medarbeiderne.  

Fra 2015 har det vært kontaktpersoner fra menig-
hetsrådet for de frivillige lederne. Hensikten har vært å 
styrke forbindelsen mellom menighetsrådet og de frivillige 
lederne i Teie kirke samt oppmuntre til god opplæring av 
nye medarbeidere. 

I forbindelse med NaMu-arbeidet har Teie menighets-
råd invitert de lønnede medarbeiderne til å delta på NaMu-
kurs og inspirasjonskvelder. På det første kurset som ble 
holdt i Teie kirke i mars 2009 i forbindelse med NaMu’s Na-
sjonal sat-
sing, deltok 
enkelte fra 
staben. Teie 
menighetsråd 
har gitt sta-
ben skriftlig 
informasjon 
og har orien-
tert om NaMu 
på et stabs-
møte.  
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Medlemskap i NaMu Norge  

og i distriktsfellesskapet i NaMu 
 
Teie menighet er støttemedlem for NaMu Norge.  Teie  
menighet er også med i det regionale nettverket for NaMu.  
Sokneprest Frode Magnar Andersen i Horten menighet er 
kontaktperson for nettverket. Teie menighets veileder Dag 
Eiel Kristoffersen har løpende kontakt med menighets- 
rådet.  
 
 

Det er mange spennende tanker vi kan gjøre oss rundt bildet under, om liv og 
mangfold i menigheten, om skjønnhet, farer og trygghet. 
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Av-seg-selv-prinsippet 
    Gjensi-
dig avhengig-
het er at vi 
samordner ar-
beidet og at vi 
arbeider lang-
siktig. Dette 
går lettere når 
ledere står 
sammen om 
hva som er mål 
og hensikt med 
menigheten. 
     Multi-
plikasjon er å 
utruste andre 
så flere fører 
tjenesten vi-
dere. 
    Omfor-
ming av energi 

er å bruke motstand og vanskeligheter til noe positivt. Alle med kjenn-
skap til båtliv, vet hva det er å seile i motvind, at det faktisk er motvinden 
som gjør at det går framover. Da er det også viktig å ha en god kjøl. 
    Fruktbarhet er å bære frukt. Et epletre virker etter sin hensikt når 
det bærer frukt. Vi må våge å spørre om det vi driver med er fruktbart, 
om det fungerer etter sin hensikt. Skaper våre aktiviteter resultater, eller 
er det noe annet vi heller bør bruke ressursene på? 
    Symbiose er i naturen det som skjer når organismer «snylter» på 
hverandre til gjensidig fordel. Når vi er bevisst på hvilke nådegaver som 
finnes i menigheten – og gir rom for dem – kan vi berike fellesskapet. 
    En sunn menighet har god bæreevne. Den gode leder er eksempel 
for sine medarbeidere. Lederen gjør ikke alt selv, men oppmuntrer sine 
medarbeidere til å utnytte de ressursene de er utrustet med. 
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Bakgrunnsstoff 
 
 
Utfyllende bakgrunnsstoff til innholdet i dette 
heftet finnes i vedlegg  

- på Teie menighets nettside:  
www.kirken.notteroy.no>Menighetsrådene>Teie mr og  
- i ringperm på bønnerommet i Teie kirke. 

 
Vedlegg 1: Beskrivelse av Teie menighet pr. 2013 (Soltun-do-

kument) 
Vedlegg 2:     Sjekkliste for det utrustende lederskapet i Teie 

menighet 
Vedlegg 3:     Oversikt over arbeid/tilbud i forbindelse med 

NaMu i Teie 2008 – 2013 
Vedlegg 4:     Krav i forbindelse med gjennomføring av NaMu-

spørreundersøkelse    
Vedlegg 5:      NaMu-kurs i Teie kirke mars 2009 
Vedlegg 6:  NaMu-kurs i Larvik metodistkirke  

oktober 2009; trosspråk  
Vedlegg 7:  NaMu-kurs i Berg arbeidskirke 2010 
Vedlegg 8:  Bønnenettverket 
Vedlegg 9: Dåpsbesøkstjenesten for Teie menighet 2013. Eva-

lueringsrapport 
Vedlegg 10: Nasjonal konferanse i Centralkirken november 

2013 
Vedlegg 11: Kurs om Den Hellige Ånd og nådegavene i Teie 

med påfølgende samtalekvelder 
Vedlegg 12: Resultat av spørreundersøkelsen 2015: oppsum-

meringsguide og fortellingsguide samt søyledia-
grammer over de 3 tema som rangeres høyest og 
over de 3 tema som rangeres lavest 

Vedlegg 13:  Respons på tilleggsspørsmål fra familier:  
Menighetsweekend  2015  
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Teie menighet har siden år 2000 deltatt i det  
verdensomspennende arbeidet innenfor  

Naturlig Menighetsutvikling (NaMu). Over 70 000 
menigheter fra mere enn 70 land har deltatt i denne 

prosessen. Dette lille heftet gir verdifulle glimt  
fra NaMu-arbeidet i Teie. 

  


