Naturlig menighetsutvikling har lang
erfaring med utviklingsprosesser i
norske menigheter.

«Menigheten blir satt i bevegelse
ved at Guds energi blir frigjort,
ikke ved menneskelig strev og press.»
Christian A. Schwarz

Kan vi ha nytte av NaMu hos oss?
Om dere ønsker å legge til rette for vekst og utvikling
i menigheten, er svaret et klart ja. Erfaring viser oss at
trofast bruk av NaMu-prinsippene og menighetsundersøkelsen over tid, gir bedre sunnhet og flere
deltakere på gudstjenestene.

Hvilken nytte har vi av en
menighetsundersøkelse?
NaMu-undersøkelsen gir verdifull tilbakemelding fra
de som er aktive i menigheten. Dermed får menigheten og lederskapet god innsikt i det som er sunt i
fellesskapet, og hvor det er rom for forbedringer.
Tilbakemeldingen kommer fra de som kjenner dette
på kroppen.
Forbedringer er det rom for i alle menigheter, men
NaMu-profilen peker direkte på de områdene der det
haster mest å ta tak hos dere. Dette er det ikke lett å
få trygg innsikt i uten å få frem en menighetsprofil.

Hvordan kommer vi i gang?
En første undersøkelse kan gjennomføres relativt
raskt. Her er det viktigst at lederskapet er enig om å
starte en NaMu-prosess, og å følge opp resultatet av
undersøkelsene. Kort svarfrist på ca. en uke er å
anbefale.
Det første dere gjør er å ta kontakt med NaMu Norge
eller en NaMu-veileder som dere har kontakt med.
Det er også bra å få tidlig på plass hvem som
administrerer undersøkelsen lokalt hos dere.
En menighetsprofil koster 4 800,- kroner (veil.).

Ta kontakt med NaMu Norge
Daglig leder Kjetil Sigerseth
Epost: post@namunorge.no
Tlf.: 924 47 755
http://namunorge.no

Hvem er med å svare?
De som svarer på undersøkelsen, er de i menigheten
som:
• Deltar jevnlig på gudstjenesten/storsamlingen
• Deltar i en mindre gruppe og
• Deltar regelmessig i tjenesteoppgaver
Menigheten administrerer selv undersøkelsen fra en
nettside. Administrator sender ut invitasjon til de
utvalgte deltakerens e-postadresser. Deltakerne får
opp spørreskjemaet på nett og skårer 85 utsagn om
ulike sider ved menighetens liv. Det er også mulig å
benytte papirskjema. Undersøkelsen ivaretar den
enkelte deltakers krav på konfidensialitet.
Den mest presise tilbakemeldingen får vi når minst 30
personer (som fyller de tre kriteriene) er med å svare.
En vil ha god nytte av undersøkelsen selv om så lite
som 10 deltakere har mulighet til å svare.

Hvordan presenteres resultatet?
Etter at undersøkelsen er fullført, mottar menigheten
en menighetsprofil og en resultatguide. Denne
guiden består av flere rapporter som presenterer
resultatet av undersøkelsen på ulike måter.
Resultatguiden gir detaljert innsikt i tendenser og
kjennetegn ved menighetskulturen. Dette er verdifull
informasjon, fra sentrale medarbeidere, om hvordan
det oppleves å være en del av menighetsfellesskapet.

Hva gjør vi videre?
Det viktigste menigheten gjør, skjer i etterkant av
undersøkelsen. NaMu-syklusen hjelper menigheten
til å ta tak i den nye innsikten, forstå denne, og
omsette den i nødvendig handling.
Her er det det trofaste arbeidet over tid som gir frukt.
Lederskapet fungerer som menighetsgartnere ved å
gi næring der dette trengs, og rydde bort hindringer
der dette er nødvendig.
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«Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst.»
1 Kor. 3,6

Hvem støtter oss i prosessen?
Dette er et viktig spørsmål. At menigheten knytter til
seg en ekstern NaMu-veileder, viser seg å ha stor
betydning for fremdriften i den lokale prosessen.
Veilederen følger menigheten over tid.
Menigheten velger blant våre 30 erfarne veiledere.
Veilederne har ulike gaver og har sin bakgrunn fra
ulike kirkelige sammenhenger. Se presentasjon av
veilederne på nettsiden vår (http://namunorge.no).

Omfanget av veiledningen er det opp til menigheten
å bestemme. Det vanligste er å legge opp til
minimum 2-3 møtepunkt årlig.
Menigheten betaler fra 12 000,- kr i året for
menighetsveiledning. Reisekostnader kommer i
tillegg.

Hvilke bøker er til hjelp for oss?
ABC i Naturlig menighetsutvikling er så å si
obligatorisk lesning, gjerne for mange. Her er de
sentrale prinsippene enkelt forklart, sammen med
praktiske tips i prosessen.
Boken Fargelegg din verden, er grunnboken som sier
mer om bakgrunnen for tenkningen. Den gir også en
utfyllende beskrivelse av prinsippene som benyttes.
Boken egner seg godt for lederskapet.
I vår nettbokhandel vil du finne mange andre titler
som vil være til hjelp for dere lokalt.
(se http://namunorge.no)

Hvilke kurs kan vi ha nytte av?
Her er det mange muligheter. Vi kommer gjerne og
holder kurs hos dere med avtalt omfang og innhold.
NaMu inviterer også til nasjonale og regionale kurs
blant annet for ledere.
Vi anbefaler også å benytte NaMu-veilederen til å
undervise, ha et seminarer eller bidra i kurs.

Gis det økonomisk starthjelp?
Vi i NaMu Norge ønsker å gi et håndslag til
menigheter som vil komme i gang. Vi tilbyr fleksible
startpakker som blant annet innebærer en stor
velkomstrabatt på bøker. Rabattsystemet for
menighetene er koplet opp mot en støttemedlemsordning.
Rabatten på menighetsundersøkelsen dekker i seg
selv nesten hele årskontingenten. I tillegg inneholder
startpakken et valgfritt antall bøker til 60% redusert
pris. Tilbudet gjelder alle norske titler fra K-vekst
forlag, uansett hvor mange bøker menigheten kjøper.
Velkomstrabatten gis første mnd. etter registrering.
Eks.: Få 40 stk. ABCer + ett eksemplar av 3 andre
titler for 1 900,- kr. (dere sparer 2 800,- kr.)

+

Hva er støttemedlemskap i NaMu?
Menigheter registrerer seg som støttemenighet og
støtter gjennom dette vår visjon:

«Flere sunnere menigheter»
Årskontingenten er på 1 000,- kr. Over 70 støttemenigheter er i dag registrert i NaMu Norge.
Menigheten oppnår følgende fordeler:
•
•
•
•
•
•

15% rabatt på menighetsprofilen (800,- kr.)
10-20% rabatt på bøker fra K-vekst forlag
10-20% rabatt på kurs
10% rabatt på adgangstegn til persontester
60% velkomstrabatt på norske bøker (1. mnd.)
Spesielle medlemstilbud, som f.eks. startpakken
for nye menigheter

Noen tips inn i prosessen!
Se profilen som del av en langsiktig prosess

Menigheten blir ikke sunnere av å ta testen.
Sunnheten øker når lederskapet leder og forløser
menighetens ressurser og sterke sider, og når de
største hindringene for vekst ryddes bort
(minimumsfaktorer/flaskehalser).

Avklar hvem som har ansvar lokalt

Lederskapet, eller en gruppe som lederskapet
bestemmer, får ansvar for prosessen. Lederskapet er
den viktigste ressursen til endring. Vær samtidig
bevisst på når, og på hvilken måte, andre i
menigheten involveres.

Inngå avtale om veiledning over tid

En godkjent NaMu-veileder gir viktige perspektiver
utenfra i tillegg til å kjenne vekstprinsippene godt.
Veilederen oppmuntrer og er med å holde det lokale
lederskapet ansvarlig det de selv har bestemt.

Be og innlem NaMu i rutiner og strukturer

Utviklingsarbeidet må være en naturlig del av livet i
menigheten. Omslutt arbeidet og prosessen i bønn.
Nye tiltak må innlemmes i eksisterende planer.
Strukturene må tjene formålet. Slik blir prosessen
både fruktbar og overkommelig for lederskapet.

Få innsikt i prinsippene og NaMu-redskapene

Innsikt er viktig for alle og særlig for dere som leder
prosessen. Veilederen blir en viktig ressurs her. Se på
anbefalt litteraturressurs. Det er også mye å hente på
lokale og nasjonale NaMu-kurs.

Registrer menigheten som støttemenighet

Støttemedlemskapet i NaMu Norge innebærer ingen
forpliktelser utover den faste årskontingenten.
Støttemedlemskapet gir svært gode rabatter og er
særlig gunstig for de menigheter som starter sin
utviklingsprosess.

Planlegg neste undersøkelse allerede nå

Ny profil tas ca. hvert andre år (1½ – 2½ år). Tiden
mellom to undersøkelser bestemmer lengden på en
syklus. Den nye profilen viser effekten av de første
tiltakene en har gjort (evaluering), og samtidig hvilke
nye hindringer det nå er viktig å ta tak i (ny start).

