Kirkesamfunn, bispedømmer og organisasjoner
Noen kirkesamfunn og organisasjoner samarbeider så nært
med NaMu Norges visjon at de ønsker å stå som partnere.
Partnere inngår en avtale med NaMu Norge. Samarbeidet
omfatter blant annet gjensidig profilering, utdanning av
tilstrekkelig antall menighetsveiledere, og et felles ønske
om å stå sammen om visjonen Flere sunnere menigheter.
Kr. 6 000,- (pr. kalenderår)

Menigheter og forsamlinger
Menigheter kan registrere seg som støttemedlem i NaMu
Norge. Dette er en god måte å vise at vi vil stå sammen om
å bidra til Flere sunnere menigheter i Norge.
I tillegg oppnår støttemenighetene gode priser på
menighetsundersøkelser, bøker og kurs.
Kr. 1 000,- (årskontingent)

Enkeltpersoner
NaMu Norge er en medlemsforening som eies av
medlemmene. Medlemmene består av enkeltpersoner
som deler visjonen om å legge til rette for Flere sunnere
menigheter. Hjertelig velkommen til å melde deg inn!
Kr. 600,- (pr. kalenderår)

NaMu Norge
Kviltorpvegen 16
6419 MOLDE

Daglig leder Kjetil Sigerseth
Tlf. 924 47 755
post@namunorge.no

www.namunorge.no

Steg for steg i riktig retning – NaMu syklusen
Menighetsutvikling handler
om det målrettede
arbeidet for;
o å styrke menighetens
identitet, samt
o å ruste den enkelte og
felleskapet for oppdrag
menigheten er gitt.
Derfor er menighetsutvikling en kontinuerlig prosess som må
være en bevisst og synlig del av lederskapets ansvar.
NaMu syklusen hjelper menigheten til å gjøre utviklingsarbeidet til en naturlig del av livet i menighet og lederskap.
Da blir arbeidet bærekraftig over tid og kan gi mer frukt.
Som ledere og menighetsgartnere er vi med å styrke og
frigjøre det som er godt og bra, og å fjerne det som hindrer
at veksten kan skje naturlig (Mark 4,28). Gud gir vekst!

For å hjelpe den lokale menigheten i sitt utviklingsarbeid,
utdanner og trener NaMu Norge menighetsveiledere.
NaMu-veilederne har bakgrunn fra en rekke ulike menigheter og kirkesamfunn og står til tjeneste for lederskapet i
din menighet. Presentasjon av veilederne finnes på våre
nettsider www.namunorge.no.
På samme måte som det er et mangfold blant norske
menigheter verdsettes mangfold blant våre veiledere.
Vi hjelper menigheten med å knytte til seg en veileder som
passer menigheten.

Menighetsveiledning
NaMu Norge anbefaler at det inngås avtale om veiledning
og oppfølging over en periode på minst ett eller to år om
gangen. Dette sammenfaller med en normal vekstsyklus
med undersøkelse, tolking, planlegging av tiltak, iverksetting av tiltak og evaluering av det som er gjort. Avtaleeks.:
Alternativ 1:

Alternativ 2:

Kr. 12 000,- (årlig)

Kr. 20 000,- (årlig)

3 møtepunkt i året.

5 – 6 møtepunkt i året.

Ett besøk og to videomøter

Ett besøk hvert semester
+ en til to videomøter
hvert semester

Menighetsundersøkelsen – NaMu profilen
For å vite hvor vi står når vi
begynner en utviklingssyklus
hjelper vi menigheten med å
gjennomføre en menighetsundersøkelse. Hva kan vi
bygge videre på? Hvor
trykker skoen mest i dag?
Flere enn 400 menigheter i Norge har gjennomført én eller
flere menighetsprofiler. Det vanlige er at mellom 30 og 40
personer som kjenner menigheten godt trekkes ut til å
være med å svare på et spørreskjema på nett eller papir.
De som trekkes ut til å delta i undersøkelsen må:
Delta jevnlig i gudstjenesten/storsamlingen
Delta i en smågruppe/bibelgruppe/bønnegruppe
Delta i regelmessige tjenesteoppgaver
Kr. 4 800,- (støttemenigheter betaler 4 000,- kroner)
Summen inkluderer selve undersøkelsen samt en
detaljert analyse av resultatet (Oppsummeringsguiden,
Fortellingsguiden, Statusguiden og Strategiguiden.)

Varighet, møtefrekvens og type møtepunkt tilpasses både
lokale behov og ønsker, samt reiseavstand for veileder.
Reisekostnader dekkes av menigheten.

Profilveiledning
Flere prosessverktøy (som Agenda 1) anbefaler at menighetene gjennomfører en NaMu-undersøkelse. Da kan vi
hjelpe menigheten med å tolke og anvende menighetsprofilen på en god måte inn i disse prosessene.
Alternativ 1:

Alternativ 2:

Kr. 4 000,-

Kr. 6 000,-

Analyse og forberedelser

Analyse og forberedelser

Ett videomøte

Ett besøk (ev. reisekostnader tilkommer).

NaMu Norge anbefaler kontinuerlig veiledning over tid.

