
 
 
 

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 
Ved inngangen til 2017 utgjorde foreningen medlemmer i tråd med vedtekter fra 2014 alle 
lisensierte NaMu-veiledere. I forbindelse med ekstraordinært årsmøte i mars 2017 ble 
vedtektene og kriteriene for medlemskap endret ved å åpne medlemskap opp for «enhver 
enkeltperson som ønsker å arbeide for foreningens formål».  

Ved utgangen av 2018 sto foreningen med 52 medlemmer. 

Veilederne 

I starten av 2017 hadde NaMu Norge 31 lisensierte veiledere. I løpet av høsten har seks av 
veilederne trådt ut av veiledergruppen. To tidligere veiledere har i samme periode blitt tatt 
opp i veiledergruppen. 7 kommende veiledere er fortsatt i trening og flere av disse ser ut til å 
bli godkjent i løpet av 2018. 



Styret 

Foreningens styre hadde ved inngangen av 2017 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) 

Etter styrevalget under årsmøtet i juni har foreningens styre hatt følgende sammensetning: 

- Harald Holt, styreleder (Den norske kirke) – står frem til årsmøtet i 2019 
- Tove Roholt, medlem (Frelsesarmeen) – står frem til årsmøtet i 2019 
- Truls Liland, medlem (Pinsebevegelsen) – valgt frem til årsmøte i 2021 
- Ommund Rolfsen, medlem (Metodistkirken) – valgt frem til årsmøte i 2021 
- Anett Andersen, medlem (Adventistkirken) – valgt frem til årsmøte i 2021 

- Vilhelm Viksøy, varamedlem (Indremisjonsforbundet) – valgt frem til årsmøte i 2019 
- Vigfus I. Ingvarsson, varamedlem (Folkekirken på Island) – valgt frem til årsmøte i 2019 

Ansatte  
Kjetil Sigerseth har gjennom hele året vært ansatt som daglig leder med 50% stillingsressurs 
fram til midten av august og 40% stillingsressurs som daglig leder etter dette. Sigerseth har 
fra midten av august i tillegg hatt en 20% stillingsressurs i NaMu Norge som er finansiert av 
og er benyttet inn mot metodistkirken i Molde.   

I tillegg til det som gjøres av lønnet arbeid av daglig leder 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.  

NaMu Norge har ved noen anledninger etter avtale fakturert på vegne av veiledere i 
forbindelse med kurs og veiledning.  

Økonomi 

I 2017 har NaMu Norge hatt en total omsetning på vel 1 040 000 kroner, av dette kommer 
knapt 340 000 av ordinære salgsinntekter, ca. 170 000 fra kontingenter, vel 200 000 fra 
gaver og tilskudd, ca. 90 000 for frikjøp av arbeidstid for daglig leder, om lag 130 000 fra 
fakturering på vegne av Ommund Rolfsen, og til sist 100 000 fra regnskapsmessig oppskriving 
varelagerverdi etter trykking av nådegaveboka.   



Foreningen gikk med et regnskapsmessig overskudd på 136 164 kroner i 2017. Av dette er 
vel 60 000,- kroner benyttet til å dekke tidligere års underskudd. Ved årets slutt hadde 
foreningen en egenkapital på 76 000 kroner og en låneforpliktelse på 75 000 kroner.  

Boklageret er pr. 31.12.2017 verdsatt til 200 000 kroner. Det betyr at mye av kapitalen i 
foreningen er bundet opp og at likviditeten fortsatt anses som lavere enn det som er 
ønskelig. 

Årsmøte 

I mars ble det holdt ekstraordinært årsmøte i foreningen med eneste sak om revidering av 
foreningens vedtekter. Møtet ble avholdt som nettmøte med skriftlig avstemming. Nye 
vedtekter ble vedtatt gjort gjeldende fra 01.04.2018. Den vesentligste endringen gjelder 
hvem som skal utgjøre foreningens medlemmer (se punkt over om medlemmer).  

Torsdag 16. juni 2017 ble ordinært årsmøte avviklet i forbindelse med veiledersamling på 
Holtekilen folkehøyskole. 15 stemmeberettigede medlemmer deltok i møtet. 

Aktiviteter, kurs og samlinger  

NaMu Norge har i løpet av året gjennomført menighetsundersøkelser i 26 menigheter (27 i 
2016). 6 av disse tok undersøkelsen for første gang. Ca. 60% av menighetene har ønsket 
veiledning. Flere menigheter som har startet sin NaMu-syklus tidligere har også vært i 
veiledningsprosess gjennom året.  

Det ble arrangert 10 ulike kurs og seminarer i løpet av 2017 (11 i 2016). Dette omfatter blant 
annet trosspråkkurs i Knarvik, i Bergen og på Vegårshei og nådegavekurs i Mjøndalen. 
Desentraliserte lederdager og nettverkssamlinger er andre samlinger det er invitert inn til og 
lagt til rette for både i Bergen og i Vennesla. 2017 var oppstartsåret for vårt nye nettbaserte 
lederkurs. Totalt deltok 12 personer på dette kurset som også omfattet 6 individuelle 
utviklingssamtaler med hver enkelt deltaker.  

Nytt materiell er kommet på plass gjennom året. Den nye utgaven av Nådegavenes 3 farger 
ble i løpet av våren trykket og levert både på norsk og islandsk. Det er også arbeidet 
gjennom året med den nye ABC’en som planlegges trykket i løpet av våren 2018. 

Strategivalg og langtidsplanlegging 

Vedtektsendringene i 2017 skjedde som et ledd i arbeidet med å åpne organisasjonen og å 
styrke foreningens bærekraft. Det var også ansett som viktig å tydeliggjøre de ulike rollene 
som ulike medarbeidere kan ha inn mot organisasjonens virksomhet og visjoner. I arbeidet 
med å styrke relasjonen til kirkesamfunnene er det i løpet av høsten gjort et forarbeid i å 
definere en ny inn mot NaMu Norge. Dette endte i slutten av året ut med invitasjon til 
kirkesamfunnene om å formelt stå knytte seg til NaMu Norge som partner. 



Styret har i løpet av året arbeidet med å tydeliggjøre hva som er kjernevirksomheten til 
NaMu Norge og hvordan ressursene en disponerer over best skal forvaltes. Aktivitetene en 
har i dag er relativt omfattende sett i forhold til de ressursene en rår over (blant annet 40% 
stillingsressurs som daglig leder). Prioritering av disse ressursene og hvilke tiltak det skal 
satses på står sentralt for styret. Styret og daglig leder har arbeidet med en 4-årig 
langtidsplan for NaMu Norge. Langtidsplanen er tenkt som en kontinuerlig rullerende plan 
for å kunne håndtere ressurs- og tiltaksprioritering på en god måte. 

Internasjonalt er det 3 områder vi som nasjonal partner blir målt på når det gjelder kvalitet 
og utvikling. Disse områdene vil være sentrale i det strategiske arbeidet for NaMu Norge i 
tiden fremover: 

• Ekspansjon - Antall nye menigheter som gjennomfører menighetsprofil 
• Kontinuitet - Antall menigheter som følger egen prosess ved å gjennomføre ny 

menighetsprofil 
• Framgang - Menighetenes kvalitetsøkning (endring i sunnhet) fra forrige menighetsprofil   

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. Fra 2017 setter vi særlig pris det gode 
samarbeidet vi så langt har hatt med Norges Kristne Råd rundt planleggingen av jubileums-
konferansen 2038.  

Ulike møtepunkt og dialog 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. 

 

Arendal/Molde, april 2018 
for NaMu Norge 
 
 
 
Harald Holt      Kjetil Sigerseth 
Styreleder      Daglig leder 
 

 


