
 
 

Årsplan for NaMu Norge 2021 
Prioriterte satsningsområder for NaMu Norge dette året 

Fokus: Synlighet og multiplikasjon *) Prioritert våren 2021 

5-årig prisjustering * 
Tidsplan:  
- Vedtak om prisnivå november 2020 
- Endring av info om pris desember 2020-januar 2021 
- Iverksetting 1. januar 2020 

  Bæreevne 

Ansvarlig: 
- Styret 
- Kjetil 
- Kjetil 

 

Styrking av boksalget (ulike satsninger på utvalgte bøker) * 
Tidsplan:  

- Lage en kampanjeplan  
- Følge opp tiltakene  

Framgang | Marked | Bæreevne | Synlighet 

Ansvarlig: 
- Truls, Kjetil og Erhard 

Videreutvikle og løfte frem trosspråkkurset * 
Tidsplan:  
- Arr. webinar om trosspråk januar 
- Arr. nettkurs om trosspråk mars 
- Arr. kurslederkurs om trosspråk mars 
- Arr. lokale kurs ? 
- Utfordre til kurs i hvert kirkesamfunn? 

  Framgang | Kompetanseheving | Synlighet 

Ansvarlig: 
- Kjetil, Ommund og Stine 

Karin Sæle 
 
 

- Styremedlemmene 
sammen med veilederne 

Arrangere nytt nettkurs i utrustende lederskap 
Tidsplan:  
- Invitere til kurs april 
- Promotere kurset bl.a. webinar april 
- Gjennomføre kurset del 1 mai og juni  

Framgang | Kompetanseheving | Synlighet | Nettverksbygging 

Ansvarlig: 
- Kjetil m.fl. 

Tilby jevnlige NaMu-webinar gjennom året 
Tidsplan:  
- Sette ned en arbeidsgruppe  
- Lage en plan med et antall seminarer ut over året 
- Invitere inn menigheter med erfaring til å dele 
- Gjennomføre 

  Framgang | Kompetanseheving | Synlighet 

Ansvarlig: 
- Styret, Runar Reknes? 

 

 



 
 

Utvikle profesjonelle promo-videoer for NaMu 
Tidsplan:  

- Hente inn priser og aktuelle samarbeidspartnere  
- Velge ut hva som skal være fokus/budskap 
- Sette av nødvendige penger  
- Produsere 
- Lansere  

Ekspansjon | Marked | Bæreevne | Synlighet 

Ansvarlig: 
- Truls og Vilhelm 
- Kjetil og styret 
- Styret 

Innhenting av sponsormidler til NaMu  
Tidsplan:  
- Utforme et konkret prosjekt høsten 2021 
- Utfordre bedrifter og kristne bedriftseiere 

Bæreevne 

Ansvarlig: 
- Erhard og Truls 

Rekruttere nye menigheter, kurs lokalt/regionalt/på nett  
Tidsplan:  
- Bidra til multiplisering av webinaret Vil du se vekst ut i kirkesamf. 
- Arr. nettkurset ABC i NaMu som nettkurs/lokalt (høsten) 

Ekspansjon |Marked | Kompetanseheving | Bæreevne 

Ansvarlig: 
- Kjetil og veilederne 
- Kjetil  

Årets veiledersamling  
Tidsplan:  
- Sjekke ut mulighet og foreslå tid april 
- Endelig program og innhold mai 
- Gjennomføring oktober/november 
- Alternativt på nett mai/juni  

Framgang | Island | Kompetanseheving 

Ansvarlig: 
- Kjetil 
- Kjetil og Ommund 
- Kjetil og Ommund 

Veilederutdanning nye veiledere (rekruttering og oppstart)   
Tidsplan:  
- Invitasjon og oppfølging vårsemesteret 
- Endelig program og innhold mai 
- Gjennomføring høst  

Framgang | Island | Kompetanseheving 

Ansvarlig: 
- Kjetil 
- Kjetil og Ommund 
- Kjetil og Ommund 

Veilederoppfølging på nett 
Tidsplan:  
- 1. videomøte mai 
- 2. videomøte september 

Framgang | Kompetanseheving 

Ansvarlig: 
- Jon? 
-  

 

 



 
 

Fortsette å løfte frem Kirke på nye måter i samarbeid med Norges Kristne Råd  
Tidsplan:  
- Fortsette ordning med frikjøp av stillingsressurs 
- Bruke NaMus plattformer til å utfordre og spre info  

Kompetanseheving| Bæreevne | Innovasjon 

Ansvarlig: 
- Kjetil og Erhard 

Strategiprosessen  
Tidsplan:  
-  Avklare fremtidig retningsvalg  

Innovasjon | Bæreevne 

Ansvarlig: 
- Truls 

Innføre rutine med oppfølging av menigheter som tok profil for 1½ år siden 
Tidsplan:  

- Lage standard e-post og rutine for utsendelse, kopi til veileder 
- Følge opp menigheten med en samtale på telefon el.  

Kontinuitet | Marked 

Ansvarlig: 
- Kjetil 
- Veilederne 

Aksjon rettet mot menigheter som ikke har gjennomført profilen siste 2 – 4 år 
Tidsplan:  

- Lage en oversikt og fordele ansvar veiledersamlingen  

Kontinuitet | Marked 

Ansvarlig: 
- Veilederne 

Gjøre NaMu mer synlig i media 
Tidsplan:  

- Skrive kronikker, innlegg og vitenskapelige artikler om NaMu  

Ekspansjon | Kompetanseheving | Synlighet 

Ansvarlig: 
- Veilederne 

Avklare relasjon med Island fremover 
Tidsplan:  

- Avtale mulig tidspunkt for et første møte med bispekontoret 
- Hva betyr relasjonen for både NaMu Norge og for NCD Island? 
- Økonomi 

Island | Bæreevne 

Ansvarlig: 
- Vigfus 
- Kjetil, Truls, Vigfus og en 

repr. fra bispekontoret 

Oversette til islandsk og trykke opp boka Engasjert trosliv 
Tidsplan:  

- Oversette fil m.m. kontinuerlig i arbeid 

Island | Innovasjon 

Ansvarlig: 
- Vigfus 

Fullføre oversettelsen av Resultatguiden til islandsk 
Tidsplan:  

- Oversette fil m.m. kontinuerlig i arbeid 

Island | Innovasjon 

Ansvarlig: 
- Vigfus og Taylor 



 
 

Utsatt til senere år  

Lederkurs: NaMu for ledere   
Tidsplan:  
- Planlagt juni 2020, men avlyst på grunn av Korona  

Framgang | Synlighet | Nettverksbygging | Kompetanseheving 

Ansvarlig: 
- Kjetil og Ommund 
 

Nytt hefte: Utrustende lederskap 
Tidsplan:  
- Skriving januar-mars 
- Innspill og kommentarer april 
- Trykking mai 

Framgang | Innovasjon 

Ansvarlig: 
- Kjetil 
- Åge, Jon, Harald, Ommund 
- Kjetil 

Søke sponsormidler til trykking av ny bok 
Tidsplan:  
- Lederskapshefte mars-april 

Bæreevne 

Ansvarlig: 
- Kjetil +++ 

Oppdatere og gjøre tilgjengelig flere av nettressursene knyttet til smågrupper  
Tidsplan:  
- Oversettelse av nye testspørsmål 2022? 
- Oversettelse av profilen  

Framgang | Innovasjon 

Ansvarlig: 
- Ommund  
- ? 

Nytt hefte: Fellesskapets 3 farger/livsnære grupper  
Tidsplan:  
- Skriving/oversetting 2022? 
- Trykking  

Framgang | Innovasjon | Kompetanseheving 

Ansvarlig: 
- ? 
- Kjetil 

 

 


