ABC i Naturlig menighetsutvikling
Denne boken presenterer de grunnleggende prinsippene og verktøyene i
NaMu med erfaringer fra over 20 år i
norske menigheter. Vi anbefaler virkelig
denne enkle, men grundige innføringen
i Naturlig menighetsutvikling.
Skrevet av Ommund Rolfsen. (52 s.)
Kr. 100,-

Ny i 2018!

Engasjert trosliv

– Mitt, ditt og menighetens trosspråk

Inkludert 1
adgangstegn

Boken er skrevet av Kjetil Sigerseth og
er en norsk bok om trosspråk basert på
boken The 3 Colors of Your Spirituality.
Boken inneholder også et enkelt studieopplegg over åtte samlinger.
Kr. 198,-

Ny i 2019!

Adgangstegn til e-tester (nettbaserte tester)
Flere av testene fra Naturlig menighetsutvikling kan tas på internett fra nettsiden www.namunorge.no/persontest.
Her finner du bl.a. Nådegavetesten,
Lederskapstesten og Trosspråktesten.
Kr. 160,- (gode kvantumsrabatter allerede fra 2. test)
Adgangstegn bestillers på nettsiden www.namunorge.no.
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Fargelegg din verden med
Naturlig menighetsutvikling
Dette er grunnboken der alle de
viktigste prinsippene fra NaMu er
samlet mellom to permer. En virkelig
døråpner fra Christian A. Schwarz.
Kr. 268,- (leveres også på engelsk)

Ti menigheter med en helt
overkommelig kirkevekst
Boken samler norske erfaringer fra ti
ordinære menigheter som har erfart
ekstraordinære ting. Skrevet av
Ommund Rolfsen og Sten Sørensen.
Kr. 268,-

Varme relasjoner

Hvordan kan vi få vokse i kjærlighet til
andre mennesker? Åndens frukter er et
sentralt tema i denne boken som
hjelper oss å praktisere kunsten å gi og
ta imot rettferdighet, sannhet og nåde.
(leveres også på engelsk) Kr.

268,-

Inkludert
test (i boka)

Nådegavenes 3 farger

Nådegavebasert tjeneste
Boken hjelper deg å finne mer ut av de
gaver Gud har gitt både til deg og til
andre i fellesskapet. Et bokmerke med
to adgangstegn for å gjennomføre
Nådegavetesten på nett er inkludert.
(leveres også på engelsk) Kr.

268,-

Inkludert 2
adgangstegn

The 3 Colors of leadership

Naturlig kirkevekst
Den første grunnboken beskriver mye
av grunnlaget for NaMu prinsippene.
Her finner vi mye viktig informasjon fra
den første store kirkevekstforskningen i
1000 menigheter på 90-tallet.
Kr. 100,- (leveres også på engelsk)

The All By Itself Pathway
Som det grunnleggende vekstprinsipp i
Bibelen (og i NaMu), presenterer Christian A. Schwarz i denne boken Av seg
selv prinsippet på en ledig dialogform.
Kr. 168,- (engelsk)

Utrustende lederskap

Hvordan kan tjenesten jeg står i få betydning for flere mennesker? Boken
hjelper deg til å forløse potensiale i
mennesker du har rundt deg. Dette
skjer når du både leder og utruster.
(engelsk) Kr.

Boken gir 12 svar på hva som skal til for
at kristendommen skal kunne oppleves
relevant for dagens mennesker.
En viktig og nytenkende bok av Christian
A. Schwarz. (160 sider)

Ny i 2020!

268,-

Inkludert 2
adgangstegn

The 3 Colors of Community
Livsnære grupper

Alle fellesskap av mennesker kan være
både sårbare og kraftfulle. Boken ser på
hvordan energien som finnes i gruppen
kan forvaltes slik at den blir til vekst for
både det lille og det store fellesskapet.
(engelsk) Kr.

God is indestructible

Kr. 268,- (engelsk)

Kjærlighetens 3 farger

268,-

Inkludert 2
adgangstegn

The 3 Colors of Your Spirituality
Engasjert trosliv

Denne boken hjelper deg å erfare mer og
mer av den treenige Gud. Vi anbefaler
også den norske boken Engasjert trosliv
– Mitt, ditt og menighetens trosspråk
som er basert på denne engelske boken.
(engelsk) Kr.

268,-

Inkludert
test (i boka)

