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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 (40 sider) 
Christian A. Schwarz  Fargelegg din verden med naturlig menighetsutvikling (180 sider) 
Christian A. Schwarz  Nådegavenes 3 farger (140 sider) 
Christian A. Schwarz  Kjærlighetens 3 farger (140 sider) 
Christian A. Schwarz The 3 Colors of Leadership (del 1, side 9-40 + refleksjoner etter kurset, 

NB! både del 2 og del 3 omhandler tematikk som var en del av kurset) 
Christian A. Schwarz  The 3 Colors of Community (del 1, side 7-38 + del 2, det avsnittet som 

omhandler din største sårbarhet (ifølge testen) + del 3, s. 107-116) 
Kjetil Sigerseth  Engasjert trosliv – Mitt, ditt og menighetens trosspråk (60 sider) 
O. Rolfsen og S. Sørensen  Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst (115 sider) 
Christian A. Schwarz  God is Indestructible, 12 Res. to the Rel. Crisis of Christianity (150 sider) 

Bøkene bestilles fra NaMus nettbokhandel http://namunorge.no (totalt ca. 900 sider, 230 på engelsk)      

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

Persontester:  
De åtte persontestene knyttet til hvert av kvalitetsområdene som finnes på nettsiden 
http://3colorworld.org:  

Nådegavetesten, Trosspråktesten, Lederskapstesten, Fellesskapstesten, Forvalterskapstesten, 
Inspirasjonstesten, Oikostesten og Åndens frukt testen 

Nettsider:  
http://namunorge.no  inkl. innettressurs for veiledere og alle åpne tilgjengelige ressurser  
http:/3colorworld.org  inkl. gjennomføring av de 8 testene  
http://ncdchurchsurvey.org inkl. administrasjon av en menighetsundersøkelse  

Tilleggslitteratur (ekstraressurser, valgfri fordypning):  
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  God’s Energy I, II og III (energitrilogien)  
Christoph Schalk Empowerment for life 

NB! Det kan komme endringer i ressurslisten gjennom utdanningsløpet 
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