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- Et kurs om å lytte til Guds invitasjoner  
og menneskers troshistorier 

Og han (Jesus) sa til dem: «Høsten er stor,                  
men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut 

arbeidere for å høste inn grøden hans »  
Luk 10,2 

Kurset er på 12 skoletimer, fordelt på tre kvelder eller på ei helg 



Dagens utfordring 
Dette er vår største utfordring i høstarbeidet:  

- Jesus sier at høsten er stor,                                                                       
men vi får ikke øye på den. 

 

Gylne øyeblikk 
Kurset er ikke for deg som ser etter teknikker eller metoder i evangelisering. 
Kurset har derimot som mål å hjelpe deg til å se det Gud ser, høre det han 
hører og forsøke å handle når han ber deg om det.  

Han sto foran mæ på gata ei natt. Den flotte gutten med et aggressivt 
blikk som ikkje veik for mitt. Han hadde mykje å si om sånne som oss, 
som tente lys på asfalten og «trudde vi va nåkka». Innvendinge, anklage 
og litt humor. Det blei varmt den frostnatta. 

Har man mykje på hjertet e det klokt å tie til man finn ordan, og ikkje 
går i forsvar. Æ ville vi sku møtes.  

Da kom det en stemme av urgammel ånd som ei nordlysstripa og slo ned 
på Bothner-hjørnet. 

- Nu nullstille du dæ. Detta e hellig, og du rote det ikkje til med ei preik i 
tre pedagogiske punkta. 

Æ sku ønske det skjer oftar. At vi høre stemmen som gjør oss frisk og ny, 
når vi e forutinntatt og firkantig. At vi høre det som ikkje blir sagt, det 
som ligg mellom de lange linjen i et liv. At vi tør være litt rådlaus til den 
lydstripa har gitt oss jording, så vi kan sette kontakten i til et anna men-

neske, uten fare for liv og 
helse. 

Vi skiltes i tillit, vennlighet, 
humor og håp den natta. -
Æ trur kanskje æ e søtti 
prosent kristen, sa han før 
han gikk. Æ smilte litt. - Så 
fint! svarte æ. Det va ei litt 
ulogisk setning i min 
verden, men det va 
ingenting å rette på.  

Kultivere 

Vanne 

Så Høste 



Den vi er - Der vi er  
Kurset skal også styrke deltakernes vilje og evne til å lytte til folks livshistorie 
og troshistorie. 

Gerd oppdro i alt seks barn i to krevende ekteskap. Tre barn er døde: to 
døde i ulykker og én begikk selvmord. Gerds fortelling handler om livets 
lidelser og om konflikten mellom de vanskelighetene hun har opplevd og 
hennes tro. 

Da jeg spurte Gerd om hva hun forbandt med uttrykket ”barnetro”, sa hun 
at ”det betyr at vi har en Gud og sånn. Den troen, den har jeg”. Gerds 
fortelling dreier seg om hvordan hun har holdt fast i en tro på ”Gud og sånn”. 
Hun beskriver en personlig, mannlig Gud. Hennes følelser mot ham er 
ambivalente. På den ene siden sier hun ”En 
kan lure mange ganger på hvorfor han (Gud) 
lager så mye problemer for en, jeg tror ikke 
han har vært så snill mot oss”. På den annen 
side forteller hun i detalj om drømmer hvor 
Gud kom til henne. Disse drømmene forteller 
om lys og viser at hun også har et positivt syn 
på Gud. Hun har imidlertid mange ubesvarte 
spørsmål: ”Hvor er han? Og hva er Gud?” 

 

Kursopplegg  
I kurset brukes foredrag, fortelling, tre livs- og troshistorier, spørsmål/svar, 
korte innlegg og gruppearbeid. 

 

Påmelding og betingelser 
Påmelding gjøres 14 dager før kursstart på www.namunorge.no. 
Pris for kurset er 500,- kroner (faktura sendes ut ved påmelding).  

Kurskontingenten inkluderer enkel servering. 

Støttemedlemmer i NaMu Norge får 10% rabatt på kurs. Les mer om 
støttemedlemskap og meld deg inn på www.namunorge.no. 

http://www.namunorge.no/
http://www.namunorge.no/


Naturlig menighetsutvikling i Norge 
NaMu Norge er en tverrkirkelig medlems-
organisasjon som er etablert for å bidra til 
utvikling av flere sunnere menigheter. 
NaMu Norge er nasjonal partner i Norge (og 
på Island) for kirkevekstinstituttet Natural 
Church Development (NCD).  

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

Virksomheten omfatter menighetsundersøkelser, menighets-
veiledning, kursvirksomhet 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. 

Andre kurs fra NaMu Norge 

NaMu Norge legger til rette for kurs innen mange ulike tema. 
Felles for alle kursene er målet om å frigi mer av det potensiale 
som Gud allerede har lagt ned i livene våre.  

Vi tilbyr kurs innen menighetsut-
vikling både for nybegynnere og 
viderekommende. Kurs innen emn 

er som lederskap, tjeneste og 
relasjoner rettes først og fremst mot 
lederes og medarbeideres personlig 
vekst. Samtidig vet vi at det er 
veksten i den enkelte av oss som er 
avgjørende for fellesskapets 
forvandling.  
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