
Hvordan benytte
”Fargelegg din verden med Naturlig menighetsutvikling”?

Bruk boka i grupper
”Fargelegg din verden…” er ei levende og livsnær bok. Forfatteren
Christian Schwarz skriver som ”jeg” i en personlig stil, og han henvender
seg til den enkelte troende. Stadig deler Schwarz spennende erfaringer
under overskriften ”Mine erfaringer”. Boka egner seg aller best til å
brukes i grupper og inneholder også spørsmål til hvert avsnitt.

Bruk den i flere år
Boka er innholdsrik. Det er mye å lese og tilegne seg. Samtidig er den
godt organisert i avsnitt på 2-4 sider. Dette gjør at den med fordel kan
benyttes over flere år i menighetens undervisning. En slik bruk gir flere
fordeler enn å bruke hele boka i løpet av noen uker.
”Fargelegg din verden” er ei typisk ressursbok som vi kan benytte et
kapittel av, deretter legge den bort for senere å studere et annet kapittel
av boka. På den måten eier menigheten eksemplarene, og gruppene låner
boka for en periode.

Bruk tilhørende nettside
De som kjøper boka, får en unik tilgang til nettsider med tilleggsstoff til boka. Christian A
Schwarz holder seks miniseminar på 4-5 min. på norsk(!!). I tillegg finner dere illustrasjonene fra
boka som dere kan bruke f.eks. i Powerpoint presentasjoner. Dere også gjennomføre en fargeprofil
både for enkeltpersoner og menighet på denne nettsiden. Det blir lagt ut flere ting etter hvert.

Tre eksempler på å bruke boka i grupper
• For de menighetene som velger treenigheten som tema for et semester, vil de 12 avsnittene i
kapittel 2 om det trinitariske kompasset være velegnet for gruppene i menigheten. Dette kapitlet
berører hver kristen veldig tydelig. Det avsluttes med NaMus fargeprofil for den enkelte og for
menigheten, eventuelt for gruppa.
• I noen menigheter har lederskapet stor innsikt i Naturlig menighetsutvikling, mens menigheten
har liten kunnskap. I det lange løp er det uheldig. Da kan de 8 avsnittene om de åtte
kvalitetstegnene i kapittel 3 være noe av det gruppene skal arbeide med i løpet av et semester. Om
dette kombineres med forkynnelse om en bibelsk fungerende menighet, vil menigheten ta til seg
sammenhengen mellom kvalitet og kvantitet.
• Det er vanskelig å legge den samme tankegang (prinsipper) til grunn for alle virkegrenene i en
menighet. I verste fall fører dette til at virkegrenene er som isolerte øyer uten broer mellom seg.
For å styrke den felles tankegangen kan det forkynne om de seks vekstkreftene og la gruppene
arbeide med den første halvparten av kapittel 3 i boka.

Økonomi
Boka er godkjent som studieopplegg, og det kan søkes om statsstøtte når boka brukes. Boka koster 
268 kr og ved kjøp av minst 20 eksemplarer gis 40% rabatt.


