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Et åpent webinar fra NaMu Norge 
om utrustende lederskap

Vi er straks klare for å begynne dette webinaret …

Velkommen!
Vi er straks klare for å begynne dette webinaret …

«Det verden desperat trenger 
for å kunne møte fremtidens utfordringer, 

er flere utrustede ledere som utruster andre».

Christian A. Schwarz
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- i menigheten

Kjenner du blindsonene i ditt lederskap?Kjenner du blindsonene i ditt lederskap?

Kjenner du balansen 
i ditt lederskap?

Kjenner du balansen 
i ditt lederskap?

Utrustende Ledende

Ansatte FrivilligeMenighet

Leder
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Å lede seg selv er det vanskeligste!Å lede seg selv er det vanskeligste!

- i familien

- i næringslivet
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Kan utrustende lederskap
brukes i næringslivet? 

Business cases: Typisk tilnærming

Etiske problemstillinger
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Fokus på prinsipper (Amazon)

Fokus på prinsipper (Tesla)

Hva har utrustende lederskap å tilby?

Utgangspunkt i prinsipiell tenkning
Polarisert tilnærming innenfor 6 områder
Utprøvd testverktøy
Personlig fokus
Veiledning over tid
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Å være både utrustet og utrustende
- teologisk forankret lederskap

Å være både utrustet og utrustende
- teologisk forankret lederskap

Gud har all makt
er ultimat utrustet 

UTRUSTENDE LEDERSKAP

Gud utruster sitt folk
den ultimate utruster

«Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til 
profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for 

å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp» 
Ef. 4,11-12

Jesus som mester og forbilde
- teologisk forankret lederskap

Jesus som mester og forbilde
- teologisk forankret lederskap

«Jeg har fått all makt i himmel og på jord» (Matt. 28,18b)

«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til 
Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær 
dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er 

med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt. 28, 19-20)
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Jesus som mester og forbilde
- teologisk forankret lederskap

Jesus som mester og forbilde
- teologisk forankret lederskap

«Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far 
har sendt meg, sender jeg dere.» 22 Så åndet han på 

dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd.» (Joh. 20,21-22)

Se gjerne også Joh. 15,16, 2. Tim. 2,2 og 2. Kor. 4.6 for flere eksempler. 

Hvor er fokuset i lederskapet vårt?
- et nødvendig perspektivskifte

Hvor er fokuset i lederskapet vårt?
- et nødvendig perspektivskifte

Midler for å oppnå 
et resultat

• penger (verdi)
• arbeidere (antall)

• infrastruktur (størrelse)

(kirkebygg, stillinger, 
struktur og aktivitet)

Resultat

Modne, frie og 
ansvarsbevisste  

mennesker 
(disipler og ledere)

Utrustende lederskap som livsstil
- bibelsk og fremtidsrettet

Utrustende lederskap som livsstil
- bibelsk og fremtidsrettet

Hva har vi mistet fra kirkens første dager 
som vi trenger å gjenoppdage?

«Kirkens evne til å styrke 
menneskers frihet, modenhet 

og ansvarsfølelse.» 

Dette er ett av syv oppsummeringspunkt om hva 
som blir avgjørende for morgendagens kirke 

(God is Indestructible av Christian A. Schwarz)
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Hva er din utrustning? 
 nådegaver, utdanning, erfaring, visdom, engasjement …

Kan andre ha glede av det du er gitt?
 familie, venner, kollegaer, medarbeidere i menigheten …

Hvordan forvalter du din innflytelse? 
 tid, gaver og muligheter, trening og personlig utvikling … 
 å dele, utfordre, inspirere, modellere, frigjøre, gi mot …
 dine frukter blir til glede for andre, og ny frukt blir synlig … 

Er du en leder?
- utrustende, eller bare utrustet

Er du en leder?
- utrustende, eller bare utrustet

«Lederen er som et tre som er plantet ved kilden. 
Andre kan søke skygge der, møtes 

og å få liv, legedom og bli mettet av treets frukter.» 
Magnus Malm (Fri til å tjene, side 251)

Ressurser som kan hjelpe deg videre
- kurs, bøker, lederskapstesten og utviklingssamtalen

Ressurser som kan hjelpe deg videre
- kurs, bøker, lederskapstesten og utviklingssamtalen

http://namunorge.no
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Nettkurs i utrustende lederskap
- Flere ledere som bærer frukt

Nettkurs i utrustende lederskap
- Flere ledere som bærer frukt

Del 1 – 6 sesjoner over 6 uker
 Undervisning og oppgaver på læringsplattformen
 6 gruppesamtaler på Zoom (1 time)
 Refleksjon og erfaringsdeling
 Studiebok og artikler
 Lederskapstesten
 Neste kurs: 6. mai (påmelding innen 30. april)
 Kursavgift: 1 200,- kr. inkl. kurs, bok og test

Del 2 – 6 individuelle utviklingssamtaler
 Prosess over et halvt år (hver 4. uke/ditt lederskap)
 Kostnad: 400,- kr. pr. samtale (2 400,- kr. totalt)

Lederskapstesten
- Flere ledere som bærer frukt

Lederskapstesten
- Flere ledere som bærer frukt

Hvordan tar jeg lederskapstesten?
 Nettbasert (e-post)
 Du svarer ikke på noen spørsmål selv
 Du utfordrer de du leder til å svare (2-12)

Hvilken verdi har testen for meg?
 Evaluering av ditt lederskap
 Gir deg både oversikt og detaljinfo
 Viser din styrke som utrustende leder
 Avdekker dine blindsoner
 Gir deg et utgangspunkt for videre utvikling

Denne testen er inkl. i boka The 3 Colors of Leadership
og i nettkurset, men kan også bestilles separat.

Alle rettigheter © til denne presentasjonen tilhører: 
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