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 menighetsundersøkelser 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
NaMu Norge er en åpen medlemsforening og utgjøres av alle innmeldte og betalende
menigheter som ønsker å arbeide for foreningens formål.
Ved utgangen av 2018 sto foreningen med 49 medlemmer.

Støttemenigheter og partnerorganisasjoner
I løpet av året har 5 av kirkesamfunnene knyttet seg til NaMu Norge som partner. Så langt er
dette Metodistkirken, Frelsesarmeen, Baptistsamfunnet, Indremisjonsforbundet og Kristent
Nettverk.
Ved utgangen av 2018 var 64 menigheter knyttet til NaMu Norge som støttemenigheter.
Dette er en økning på 14 menigheter i løpet av året.

Veilederne
I starten av 2018 hadde NaMu Norge 27 lisensierte veiledere, hvorav en i permisjon. 5 nye
veiledere er godkjent i løpet av året, mens to fortsatt er i utdanning. Ved utgangen av året
avsluttet en av veilederne sin tjeneste. 3 veiledere har bedt om permisjon for det
kommende året. Ved inngangen av 2019 er det dermed 31 godkjente NaMu-veiledere,
hvorav 3 er i permisjon. Nytt kull til veilederutdanningen starter våren 2019.
I juni ble det arrangert veiledersamling på Island. Dette ble en spesiell begivenhet ikke minst
fordi vi fikk komme til Island og møte våre medarbeidere der. Det var også en spesiell
begivenhet at Christian A. Schwarz var invitert og var sammen med oss to av dagene. I løpet
av samlingen på Island fikk vi også den ene dagen møte noen islandske kirkeledere og bidra
til å løfte frem perspektivene og erfaringene med NCD.

Styret
Foreningens styre har i 2018 hatt følgende sammensetning:
-

Truls Liland, styreleder (Pinsebevegelsen) – valgt frem til årsmøte i 2021
Harald Holt, medlem (Den norske kirke) – valgt frem til årsmøtet i 2019
Tove Roholt, medlem (Frelsesarmeen) – valgt frem til årsmøtet i 2019
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 60% stillingsressurs.
Dette inkluderer et frikjøp til arbeid i metodistkirken i Molde. Dette engasjementet har hatt
et omfang på 20% i vårsemesteret og 10% høstsemesteret.
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 2018 har NaMu Norge hatt en total omsetning på vel 870 000 kroner, av dette kommer ca.
280 000 av ordinære salgsinntekter, knapt 180 000 fra kontingenter, ca. 75 000 fra gaver og
sponsormidler, vel 130 000 for frikjøp av arbeidstid for daglig leder, vel 90 000 refundert for

opphold i forbindelse med årets veiledersamling, om lag 60 000 fra fakturering på vegne av
et par av veilederne.
Foreningen gikk med et regnskapsmessig underskudd på 14 667 kroner i 2018. Ved årets
slutt hadde foreningen en egenkapital på vel 61 000 kroner og en låneforpliktelse på 110 000
kroner.
Boklageret er pr. 31.12.2018 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
Tirsdag 5. juni 2018 ble ordinært årsmøte avviklet i forbindelse med veiledersamling på
Island, møtet var også tilgjengelig som videomøte. 17 stemmeberettigede medlemmer
deltok i møtet. I tillegg til orientering om arbeidet ble det foretatt valg av valgkomite og
orientert om planer for foreningens arbeid videre.

Aktiviteter, kurs og samlinger
NaMu Norge har i løpet av året gjennomført menighetsundersøkelser i 24 menigheter (26 i
2017). 9 av disse tok undersøkelsen for første gang. Ca. 60% av menighetene har ønsket
veiledning over tid, mens de aller fleste har ønsket en aller annen oppfølging i etterkant eller
gjennomgang av undersøkelsen. Flere menigheter som har startet sin NaMu-syklus tidligere
har også vært i veiledningsprosess gjennom året.
Også i 2018 har NaMu arrangert kurs og seminarer i løpet av året. Dette omfatter blant
annet nådegavekurs på Halsnøy og kurs om livsnære grupper i Søndre Meløy og i FA i
Bergen. På vårens og høstens nettkurs i utrustende lederskap deltok totalt 11 personer, der
nesten alle deltakerne også fullførte 6 individuelle utviklingssamtaler. I mai arrangerte NaMu
i samarbeid med Norges Kristne Råd to samlinger i Oslo med tema 2038 – Kirkens fremtid i
samfunnets fremtid. Den ene av disse samlingene var jubileumskonferansen for markering
av 20 år med NaMu i Norge. NaMu deltok også med stand på Pinsebevegelsens Led18.
Nytt materiell er kommet på plass i løpet av året. En helt ny utgave av ABC i Naturlig
menighetsutvikling er skrevet av Ommund Rolfsen og ble lansert i slutten av mai. Det er i
løpet av året også foretatt en norsk tilpasning av en utvidelse av Oppsummeringsguiden og
en oversettelse av den detaljerte guiden til lederskapstesten. Disse var begge klar for bruk
rett over nyttår.

Strategivalg og langtidsplanlegging
I løpet av året har styret arbeidet med strategi på ulike måter. Langtidsplanen (4-årsplan) og
årsplanen er to redskap som brukes fortløpende gjennom året for å prioritere tiltak og
prosesser som vi ønsker å fokusere på.

I tillegg har styret forsøkt å løfte blikket lengre frem for å se på behov og roller for NaMuarbeidet og NaMu Norge som organisasjon vil ha i fremtiden. Vi ser at det er behov for at å
se strategiarbeidet som en kontinuerlig prosess. Dette gjelder både i spørsmålet om hvordan
arbeidet med sunnere menigheter ser ut i årene fremover, og i spørsmålet om hvordan
NaMu Norge skal utvikle seg som organisasjon for å ha tilstrekkelig bærekraft.
Som nettverksorganisasjon står vurderinger om hvordan organisasjonens nettverk skal
utvikles sentralt i de strategiske samtalene. Styret har gjennom det siste året arbeidet videre
med disse prosessene og evaluerer fortløpende hvilke initiativ og miljø vi styrker
samarbeidet med, og hvilke relasjoner det satses på å videreutvikle.
Internasjonalt er det 3 områder vi som nasjonal partner blir målt på når det gjelder kvalitet
og utvikling. Disse områdene vil også 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. For 2018 setter vi særlig pris det gode
samarbeidet vi så langt har hatt med Norges Kristne Råd rundt arrangementet 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.
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