
 
 
 

Medlemsforeningen NaMu Norge 

Naturlig menighetsutvikling, eller den gang Naturlig kirkevekst, ble etablert i Norge i 1998, 
og bygget opp gjennom K-vekst AS av Ommund og Anne Karin Rolfsen.  

NaMu Norge ble etablert som en medlemsforening i juni 2014 og tok fra januar 2015 over 
ansvaret som 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. Det første navnet K-vekst er bevart som navnet på forlaget som NaMu Norge 
fortsatt driver som en del av sin virksomhet. 

Medlemmene 

NaMu Norge eies av alle innmeldte og betalende medlemmer. Alle enkeltpersoner som 
ønsker å arbeide for foreningens formål kan melde seg inn. Årskontingenten er på 600,- kr.   

Ved utgangen av 2019 sto foreningen med 53 medlemmer. 

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. 

Årsmøtet 

Torsdag 6. juni 2019 ble ordinært årsmøte avviklet i forbindelse med veiledersamling i 
Evenskjer, møtet var også tilgjengelig som videomøte. 23 stemmeberettigede medlemmer 
deltok i møtet. I tillegg til orientering om arbeidet ble det foretatt valg av nye 
styremedlemmer.  



Styrets sammensetning 

Foreningens styre hadde frem til årsmøtet i juni 2019 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 

Etter årsmøtet med valg av nye styremedlemmer har styret hatt følgende sammensetning: 

- Truls Liland, styreleder (Pinsebevegelsen) – valgt frem til årsmøte i 2021 
- Ommund Rolfsen, medlem (Metodistkirken) – valgt frem til årsmøte i 2021 
- Anett Andersen, medlem (Adventistkirken) – valgt frem til årsmøte i 2021 
- Erhard Hermansen, medlem (Frikirken/NKR) – valgt frem til årsmøtet i 2023 
- Vilhelm Viksøy, medlem (Indremisjonsforbundet) – valgt frem til årsmøte i 2023 

- Ruth Bente Paulsen, varamedlem (Frelsesarmeen) – valgt frem til årsmøtet i 2021 
- Vigfus I. Ingvarsson, varamedlem (Folkekirken på Island) – valgt frem til årsmøte i 2021 

En stor takk til Harald Holt og Tove Roholt som har vært med i styret de siste fire årene, men 
som gikk ut av styret i forbindelse med årsmøtet 2019.  

Styrets arbeid 
I løpet av 2019 har styret hatt 7 styremøter. Alle har vært avholdt som videomøter.  

Styret ser sin oppgave særlig innenfor tre områder eller roller. Disse rollene er som 
arbeidsgiver (overfor daglig leder), som kontrollorgan (budsjett, regnskap, 
fremdriftsindikatorer, og oppdatering på det som skjer i virksomheten) og som strategisk 
organ. Av disse har det vært mest fokus på strategiarbeidet.   

Årsplanen har vært et viktig styringsredskap for å prioritere tiltak og prosesser som vi ønsker 
å fokusere særlig på i 2019.  

Styret søker kontinuerlig å løfte blikket lengre frem for å se på behov og roller for NaMu-
arbeidet og NaMu Norge som organisasjon vil ha i fremtiden. 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 evaluerer fortløpende hvilke initiativ og miljø vi 
styrker samarbeidet med, og hvilke relasjoner det satses på å videreutvikle. 

 



Menighetsundersøkelser og lokale utviklingsprosesser  

NaMu Norge har i løpet av året gjennomført menighetsundersøkelser i 21 menigheter (24 i 
2018). 4 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.  

Kurs og samlinger 

Også i 2019 har NaMu arrangert kurs og seminarer i løpet av året. I juni ble det både 
arrangert kurs for nye veiledere, samt den årlige veiledersamlingen i Evenskjer. Disse 
kursene ble også kombinert med et eget kurs med tema Kirker på nye måter. Her hadde vi 
med oss Bob og Mary Hopkins fra England.  

Årets største satsning var trolig samarbeidet med Norges Kristne Råd rundt totalt ni 
regionale samlinger med tema Kirke i en ny tid. Samlingene var organisert som to turner 
første og siste uka i mars. Samlingene ble lokalisert til Stavanger, Bergen, Trondheim, 
Tromsø, Harstad den første uka, og Molde, Fredrikstad, Kristiansand og Tønsberg den siste. 
Her hadde vi med oss mange bidragsytere, og hadde blant annet besøk fra England av 
Graham Cray (siste uka) og Pete og Kath Atkins (første uka). Mange spennende møter, 
historier og samtaler var den kortsiktige frukten av samlingene, men vi ser også nå at 
initiativet etter hvert begynner å gi videre frukter i kirkesamfunn og menigheter.  

Vårt kortkurset om trosspråk ble gjennomført i Frelsesarmeen i Egersund og i Haukeland 
indremisjon, flere menigheter og grupper har også arbeidet selvstendig med dette temaet 
gjennom året. På vårens og høstens nettkurs i utrustende lederskap hadde vi med oss 18 
deltakere, der nesten alle deltakerne også har ønsket å fortsette med individuelle 
utviklingssamtaler.  

Utvikling av nytt materiell 

Nye produkter er kommet på plass i løpet av året, og flere ressurser er videreutviklet. Den 
nye boken Engasjert trosliv – Mitt, ditt og menighetens trosspråk, kom ut høsten 2019. En 
utvidelse av Oppsummeringsguiden og en oversettelse av den detaljerte guiden til 
lederskapstesten ble også tilgjengelig fra starten av året. Det samme ble den norske utgaven 
av guiden til trosspråktesten. Det ble gjennom året også arbeidet med en gruppeprofil av 
denne testen. Denne ble klar på nyttåret. Det foregår også et kontinuerlig arbeid for å 
forbedre alle nettsider, ikke minst det som omfatter oversetting av internasjonale sider. 

Økonomi 
I 2019 har NaMu Norge hatt en total omsetning på i underkant av 883 000 kroner, av dette 
kommer vel 330 000 av ordinære salgsinntekter, 186 000 fra kontingenter, ca. 132 000 fra 



gaver og sponsormidler, 90 000 for frikjøp av arbeidstid for daglig leder, 124 000 fra 
fakturering på vegne av et par av veilederne og ca. 20 000 i andre inntekter. 

Foreningen gikk med et regnskapsmessig overskudd på 69 001 kroner i 2019. Ved årets slutt 
hadde foreningen en egenkapital på vel 130 000 kroner og en låneforpliktelse på 55 000 
kroner.  

Boklageret er pr. 31.12.2019 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. 

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 10%.   

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.  

Veilederne 

I starten av 2019 hadde NaMu Norge 31 lisensierte veiledere, hvorav 3 er i permisjon. Nytt 
kull til veilederutdanningen startet våren 2019, og totalt har vi 6 veilederaspiranter under 
utdanning. Ingen av veilederne avslutter sin tjeneste ved utgangen av året, men i tillegg til 
de tre som hadde permisjon i 2018, har en ekstra veileder bedt om permisjon fra tjenesten 
det kommende året. 2 av NaMu-veilederne er lokalisert på Island. 

Støttemenigheter og partnerorganisasjoner 

I 2019 har 5 av kirkesamfunnene vært knyttet til NaMu Norge som partner. Disse er 
Metodistkirken, Frelsesarmeen, Baptistsamfunnet, Indremisjonsforbundet og Kristent 
Nettverk.  

Ved utgangen av 2019 var i tillegg 69 menigheter knyttet til NaMu Norge som 
støttemenigheter. Dette er en økning på 5 menigheter siden foregående år.  

Økumenikk og samarbeid 
En grunnleggende verdi for NaMu Norge er tverrkirkelighet og brobygging mellom 
kirkesamfunn og organisasjoner. Ikke minst handler dette om verdien vi ser i det vi kan lære 
av hverandre. Derfor er vi glad for alle fruktbare møter og for det gode, tverrkirkelig 



samarbeidet og fellesskapet vi erfarer. For 2019 setter vi særlig pris det gode samarbeidet vi 
har hatt med Norges Kristne Råd rundt de regionale samlingene.  

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. 

 

Molde/Oslo, mai 2020 
for NaMu Norge 
 
 
 
Truls Liland      Kjetil Sigerseth 
Styreleder      Daglig leder 
 

 


