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Informasjon om veilederutdanningen 
Veilederbehov: 
Interessen for NaMu er meget stor i Norge. 450 menigheter har snart gjennomført 
menighetsprofilen. Det er mange menigheter, og veiledning er en viktig forutsetning for gode 
utviklingsprosesser lokalt. I dag består veiledernettverket i Norge av vel 30 godkjente veiledere fra 10 
ulike kirkesamfunn, 6 helt ferske veiledere har sommeren 2018 fullført sin veilederutdannelse og er 
tatt opp i nettverket. Likevel ser vi et behov for nye veiledere ikke minst for å styrke bredden i alder, 
kompetanse og menighetstilhørighet i nettverket. Vi ønsker også flere kvinnelige veiledere. 
  
Internasjonale retningslinjer for utdanning av veiledere: 
Det er den nasjonale partneren i et land (NaMu Norge) som trener og godkjenner veiledere. Natural 
Church Development International (den internasjonale partner) skal godkjenne den prosedyren som 
NaMu Norge følger for å rekruttere, utdanne og godkjenne veiledere, og gir bl.a. disse 
retningslinjene: 

• Veilederen skal gjennomgå minst ett kurs som er organisert av den nasjonale partner sammen 
med den internasjonale partner. Han/hun skal kjenne NaMus prinsipper. 

• Veilederen skal ha de åndelige gaver, den karakter og det åndelige liv som er nødvendig for 
veiledningstjenesten.  

 
Hvilken plass har veiledning i NaMu? 
Menigheter som gjennomfører en menighetsprofil, begynner på en NaMu-syklus (vekstsyklus). 
Veilederen hjelper menigheten til å fullføre NaMu-syklusen fram til neste menighetsprofil. Vår 
erfaring med NaMu i Norge siden 1998 og med 450 menigheter viser hvor viktig, ja av og til 
avgjørende, veiledning er for at menigheten skal erfare en overkommelig kirkevekst i mange år. Det 
er som kjent ikke nok å gå til doktoren og få en diagnose. Skal helsen bli bedre, er det nødvendig med 
tiltak over lang tid. Slik er det også for menigheten. En menighetsprofil gjør ingen forskjell. En 
overkommelig kirkevekst skjer etter hvert når menigheten og lemmene gjør kloke forandringer og 
overlater veksten til Gud.  Vi anbefaler altså veiledning, men det er menigheten som bestemmer om 
den vil ha veiledning, og hvilken veileder den vil bruke.  
 
Hva innebærer det å være veileder i NaMu? 
Det er ikke veilederens rolle å overøse menigheten med gode råd. Han/hun skal hjelpe menigheten 
til å utvikle sin egen skreddersydde plan for å redusere de menneskeskapte hindringene for større 
sunnhet og liv. Veilederen er bare en talsperson for de vekstkreftene som er basis for NaMu. 
Veilederen skal stille oppmuntrende og noen ganger kritiske spørsmål for å hjelpe menigheten til å 
bli mer følsom for disse vekstkreftene som Gud bruker for å bygge sin menighet.  



 

 
 

Veilederen er tilgjengelig for menigheten i perioden fra en menighetsprofil foreligger fram til neste 
menighetsprofil, i 1 ½ til 2 år. Deretter er både menighet og veileder fri til å fortsette med NaMu og 
veiledning eller å la være. Flere menigheter har hatt veiledning over mange år, og gjennom gjentatte 
sykluser.  

Veiledningsprosessen begynner ofte med at veilederen presenterer menighetsprofilen og hjelper 
menigheten i å tolke menighetsprofilen. Senere kan det være aktuelt med Skype- og telefonkontakt, 
menighetsseminar og møter med menighetens ledelse (menighetsråd/eldsteråd, stab eller 
ledergruppe). Menighet og veileder avtaler hvor hyppig denne kontakten skal være, og hva den skal 
koste. I løpet av 1 ½-2 år støtter veilederen menigheten fram til en ny menighetsprofil.  
 
Momenter til en veilederutdanning: 
1. Vi behøver veiledere som tjener i sitt eget kirkesamfunn, bispedømme eller 

organisasjon/nettverk. Det er behov for veiledere som kjenner sin sammenheng og har tillit der.    

2. Veilederne får en generell godkjenning som betyr at de har godkjenning til å veilede i alle 
kirkesamfunn, ikke bare sitt eget.  

3. Veilederne som er i utdanning er med på fire kursdager i 2019 (3. – 6. juni), leser bøker om 
NaMu, gjør seg kjent med nasjonale og internasjonale nettsted og følger veiledningen av minst 
to menigheter sammen med en av de godkjente veilederne. 

4. Utvelgelse av deltakere: 
Et godt utgangspunkt er kvinner og menn som arbeider godt med NaMu i egen menighet og som 
har de åndelige gaver, den karakter og det åndelige liv som er nødvendig for veiledningstjenes-
ten.  

Ofte er det deltakernes nasjonale og regionale ledere (biskop, generalsekretær og andre) som 
foreslår deltakere for NaMu Norge. Det skjer også den andre veien: Vi foreslår kandidater, og 
ber nasjonale og regionale ledere om vurdering og eventuelt samtykke.  

 
Kursuken 
Kurs for nye veiledere avholdes i 3. – 6. juni 2019 på Folkehøgskolen Nord-Norge (Evenskjer ved 
Harstad/Narvik lufthavn). To av dagene er delvis i fellesskap med etterutdanningskurs for veiledere. I 
tillegg deltar de kommende veilederne på etterutdanningskurs for NaMu-veilederne i 2020. 

Kurset vil omfatter følgende emner: 
• Lære å tenke og leve trinitarisk 
• Lære å benytte vekstkreftene i veiledningen 
• Videreutvikle sitt eget lederskap til å bli en tydeligere leder som utruster nye ledere  
• NaMu-syklusen og veilederens rolle 
• Bruke og tolke menighetsprofilen og resultatguiden 
• Redusere hindringer for den enkelte menighet (minimumsfaktor/de åtte tegnene på kvalitet) 
• Redskaper og ferdigheter i veiledning av menigheter 
• Aktuelle nettsteder  

 
Lederkurs 
Vi har denne gangen valgt å legge inn NaMu-kurset i utrustende lederskap som en obligatorisk del av 
utdanningen.  
 



 

 
 

Praksis 
Deltakerne skal observere veiledning og selv praktisere veiledning sammen med en godkjent 
veileder. Målet er at den som er under opplæring, sammen med veilederen, skal følge minst to 
menigheter gjennom en NaMu-syklus, altså fra menigheten har gjennomført en menighetsprofil til 
den neste foreligger. Denne prosessen tar 1 1/2–2 år.  
 
Veiledernettverket 
Lisensierte veiledere blir en del av det landsdekkende veiledernettverket. Dette gir rettigheter til 
oppfølging og støtte i tjenesten, og rettighet for veilederen til å kunne ta på seg lønnede 
undervisnings- og veiledningsoppdrag. Vi oppfordrer alle kommende veiledere og veiledere til å 
melde seg inn som enkeltmedlem av foreningen NaMu Norge, og gjennom dette også få mulighet til 
å påvirke utviklingen i organisasjonen. 

Det forventes at veilederne anvender og fremmer prinsippene og redskapene i egen menighet og i 
det nærmiljø/kirkelandskap en har naturlig kontakt med. På denne måten bidrar alle veilederne til å 
realisere vår felles visjon om Flere sunnere menigheter i Norge (og på Island som også faller inn under 
vårt ansvar). 
 
Pris 
Prisen for undervisning, individuell oppfølging og praksisveiledning er for denne runden satt til 
14 000 kr. Deltakerne dekker selv reiseutgifter i forbindelse med kurset, samt kost og losji til 
arrangørstedet for kursdagene. En må også påregne reiseutgifter til de menighetene som deltakerne 
følger opp i sin praksis. Nødvendige bøker og tester fra ressurslisten kommer utenom. Kontingenten 
for lederskapskurset (inkl. oppfølgingssamtaler) på 3 600 kroner er inkludert i prisen på 14 000 
kroner. 

Da veiledertjenesten vil tjene flere forsamlinger og menigheter i årene fremover, oppfordres vi til at 
deltaker søker økonomisk støtte for finansiering av deler av veilederutdanningen hos eget 
kirkesamfunn, organisasjon eller egen menighet. 
 
Vi ser at utrustning av medarbeidere er avgjørende for å forløse det potensiale Gud har lagt ned i den 
enkelte av oss. Derfor gleder vi oss over at vi nå kan invitere nye medarbeidere til veilederutdanning-
en, og vet at vi får se frukt gjennom dette i menighetene i år fremover.  

Sammen for Flere sunnere menigheter! 
 
Molde, juni 2018 
For styret i NaMu Norge 

 

 (sign.) (sign.) 

Kjetil Sigerseth Truls Liland Ommund Rolfsen 
Nasjonal leder Styreleder Seniorveileder  
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RESSURSLISTE FOR DELTAKERNE 
Ressurslista viser hva deltakerne skal gjøre seg kjent med før de godkjennes som veiledere. Vi 
forventer at hver deltaker har en oversikt over innholdet i de forskjellige ressursene. Dette er bøker, 
redskaper og hjemmesider som menighetene bruker, og som veilederne må kjenne. Endel av 
innholdet overlapper. Den viktigste boka er Fargelegg din verden med naturlig menighetsutvikling. 

Obligatoriske bøker (bokrapport leveres fortløpende): 
Ommund Rolfsen ABC i naturlig menighetsutvikling  
Christian A. Schwarz Fargelegg din verden med naturlig menighetsutvikling 
Christian A. Schwarz Nådegavenes 3 farger 
Christian A. Schwarz Kjærlighetens 3 farger 
NaMu Norge Troens 3 farger (sammendrag/hefte, ny utgave planlagt 2019) 
NaMu Norge Lederskapets 3 farger (sammendrag/hefte), planlagt 2019 
NaMu Norge Fellesskapets 3 farger (sammendrag/hefte), planlagt 2020 
O. Rolfsen og S. Sørensen Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst 

Menighetsundersøkelsen: 
Spørreskjemaet og menighetsprofilen 
Profil pluss, Profil innsikt og Resultatguiden (oppsummerings-, fortellings-, status- og strategiguide) 

Persontester: 
Nådegavetesten www.3colorworld.org 
Trosspråktesten www.3colorworld.org 
Åndens frukt test Kjærlighetens 3 farger 
Fellesskapstesten www.3colorworld.org 
Lederskapstesten www.3colorworld.org 

Nettsider: 
www.namunorge.no  inkl. innettressurs for veiledere og alle åpne tilgjengelige ressurser 
www.3colorworld.org  inkl. gjennomføring av 4 ulike tester 
www.ncdchurchsurvey.org  inkl. administrasjon av en menighetsundersøkelse 

Tilleggslitteratur (ekstraressurser): 
Christian A. Schwarz Naturlig kirkevekst 
Christian A. Schwarz The All By Itself Pathway 
Christian A. Schwarz  The 3 Colors of Your Spirituality  
Christian A. Schwarz  The 3 Colors of Community 
Christian A. Schwarz The 3 Colors of Leadership 

Bøkene bestilles fra NaMus nettbokhandel www.namunorge.no.  NB! Ressurslisten kan bli justert. 
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