Et kurs til vekst fra NaMu Norge

- Flere ledere som bærer frukt

«Dere har ikke utvalgt meg, men jeg
har utvalgt dere og satt dere til å gå ut
og bære frukt, en frukt som varer.»
Johannes 15,16

Web-kurs
Vi er glad for å kunne tilby vårt spennende kurs i utrustende lederskap som
desentralisert nettkurs. I kurset benytter vi flere ulike ressurser:








Video-/nettundervisning (digitale læringsplattform)
Selvstudium: The 3 Colors of Leadership (C. A. Schwarz)
Lederskapstesten (www.3colorworld.org)
6 gruppesamtaler (videomøtetjenesten Zoom)
Forum for utvekslings av erfaringer
Oppgaver og ressurser på nett
6 personlige utviklingssamtaler

Fruktene av kurset for deg som leder






Du får kartlagt ditt eget lederskapspotensiale.
Du får kunnskap om grunnleggende prinsipper i utrustende lederskap
Du blir bevisst både den ledende og utrustende siden av ditt lederskap
Du får mulighet til å analysere og styrke din rolle som leder
Du får være i en prosess over tid, sammen med veileder og andre ledere,
der fokus er på å utvikle dine evner til å lede og å utruste andre
 Du får lære å praktisere Utviklingssamtalen

Kursholdere
Harald Holt har arbeidet som leder i næringslivet i en årrekke.
Han er NaMu-veileder og ønsker å se flere og tydeligere ledere.
Åge Mundal er teolog, coach og NaMu-veileder. Han brenner
etter å se flere mennesker forløse sitt potensiale som ledere.
Kjetil Sigerseth er pedagog, veileder og nasjonal leder i NaMu.
Han lengter etter å se ledere som leder og utruster nye ledere.
Jon Løvland er NaMu-veileder og menighetsrådgiver. Han
ønsker at ledere skal oppdage lederen i seg selv og utvikle
multipliserende lederskap rundt seg.
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Effektivt lederskap
Radikal balanse
Lederskapets tre dimensjoner
12 lederskapstrekk
Lederskapstesten
Utviklingssamtalen

Utviklingssamtalene: Fra mars 2019
Utviklingssamtalene avtales mellom den enkelte kursdeltaker og veileder.
Samtalene tar utgangspunkt i din lederskapstest (ditt utgangspunkt). Vi
anbefaler mnd. samtaler over en periode på 6 mnd., ca. hver 3. – 5. uke.

Pris og betingelser
Dette kurset er relativt omfattende i oppfølging og innhold, uten å være for
krevende tidsmessig for den enkelte. Derfor ser vi at deltakerne får mye igjen
for både den tid og de ressurser de investerer i kurset.
Første del:
Andre del:

Undervisning, selvstudium (bok og test) og gruppesamtaler
Kursavgift: 1.200,- kroner
6 personlige utviklingssamtaler med kursholder/veileder
400,- kroner pr. samtale (totalt 2.400,-)

Totale kostnader inkl. materiell og samtaler kommer da på 3.600,- kroner
Enkeltmedlemmer i NaMu Norge og menigheter som er støttemedlemmer
får 20% rabatt på lederkurset (gjelder kursavgiften).
Påmelding innen 30. januar til post@namunorge.no eller tlf. 924 47 755.

Avgiften for gruppesamtalene går direkte til den som leder samtalen som
kompensasjon for tid til forberedelser og gjennomføring av samtalen.
Alle som fullfører løpet med utviklingssamtalene er i etterkant formelt
kvalifisert til å lede denne typen samtaler selv.

Andre kurs fra NaMu Norge

Nasjonal leder
Kjetil Sigerseth - tlf. 924 47 755
kjetil.sigerseth@namunorge.no

Vi tilbyr kurs innen menighetsutvikling både for nybegynnere og
viderekomne. Kurs innen emner
som lederskap, tjeneste og
relasjoner rettes først og fremst mot
lederes og medarbeideres
personlige vekst. Samtidig vet vi at
det er veksten i den enkelte av oss
som er avgjørende for fellesskapets
forvandling.

Forlagsvirksomhet
K-vekst forslag

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.

www.namunorge.no
post@namunorge.n o

Virksomheten omfatter menighetsundersøkelser, menighetsveiledning, 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.

Bankkonto
4202 58 73607

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.

Org.nr.
913 836 480

NaMu Norge er en tverrkirkelig medlemsorganisasjon 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).

NaMu Norge
Kviltorpvegen 16
6419 MOLDE

Naturlig menighetsutvikling i Norge

