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Helthetlig menighetsplan i Den norske lanseres nå som en ny ressurs for den lokale menigheten. Vi 
har ulike erfaringer med planarbeid. På sitt beste kan en god planprosess forløse ny kraft, gi retning 
og vitalisere hele menigheten. Men en plan og en planprosess kan også oppleves som enda et krav 
fra kirkens byråkrati, og i verste fall drepe den lille gløden av engasjement som faktisk finnes. Vi vil 
her presentere noe av hva Naturlig Menighetsutvikling (NaMu) kan bidra med inn mot menigheter og 
bispedømmer i det kommende planarbeidet. Ut fra erfaringer vi har fra menighetsveiledning og 
utviklingsprosesser lokalt, vet vi litt om hva som kan utgjøre den store forskjellen.  

Prosessen er avgjørende, og planen kan støtte prosessen 

Et kontinuerlig og systematisk arbeid over tid kan ikke undervurderes. Noen av menighetene i Den 
norske kirke har arbeidet med menighetsutvikling ved å bruke ulike konsepter som Fokus-kurset, 
Menighetsutvikling i Folkekirken (MUV), Agenda 1 eller NaMu. 

Frøyland og Orstad menighet (Stavanger bispedømme) er en av flere menigheter som over tid har 
jobbet systematisk med planarbeid og NaMu. Erfaringene de sitter med fra de siste 20 årene er 
unike. De skal også ha stor honnør for at de har gått motstrøms ved å holde fokus over lang tid uten 
å hoppe fra det ene til det andre. I denne perioden har de hatt ulike medarbeidere med i 
menighetsråd og stab. Menigheten har valgt å knytte til seg og benytte en fast ekstern NaMu-
veileder. Sokneprest i Frøyland og Orstad Morgan Fjelde forteller blant annet dette om erfaringen de 
har hatt gjennom alle disse årene: «NaMu har fungert som et "realitetsorienteringsverktøy". Det har 
blant annet hjulpet oss med å identifisere grunnleggende utfordringer vi har hatt i menigheten, og 
ved å ta regelmessige tester sikrer vi at tiltakene og strategiene våre gir ønsket resultat.» 

- 55 menigheter i Den norske kirke brukte NaMu mellom 2008 og 2019. Ca. 150 menigheter 
har brukt NaMu siden 1998. 

- NaMu-syklusen er et prosessverktøy som hjelper menigheten til å holde fokus gjennom de 
ulike stadiene eller sesongene i utviklingsarbeidet. 

- Menighetsveilederen følger menigheten over tid. Veilederne møter menigheten der de er, og 
bidrar med sin kompetanse og et blikk utenfra. Veilederen støtter, utfordrer, ansvarliggjør og 
løfter lederskapet i den lokale prosessen.  

Velprøvde og bibelforankrede prinsipper for vekst 

I ethvert utviklingsarbeid vil lederskapet ha behov for å støtte seg og bygge på kjent kunnskap og 
tidligere erfaring. Mange vil også se på hva andre menigheter har gjort før dem. Samtidig har disse 
metodene store begrensninger i møte med den lokale kirken.  



Tidligere sokneprest i Teie menighet (Tunsberg bispedømme) Harald Kaasa Hammer var tydelig på 
hvorfor menigheten valgte å benytte NaMu som støtte i sin lokale utviklingsprosess: «Grunnen til at 
Teie menighet valgte NaMu som arbeidsredskap, var at det forutsetter Guds vilje til menighetens 
vekst. Menigheten vil vokse når vi tetter de hull som Guds kraft kan lekke ut av, for eksempel 
selvopptatt lederskap og livsfjerne grupper». At det er Gud som er utgangspunktet, er avgjørende 
både for hvordan vi ser på egen rolle og hvilket potensial for vekst vi bygger arbeidet på. Når Gud gir 
vekst (Mark 4,28) kan vi konsentrere oss om å være menighetsgartnere (1 Kor 3,6). Det gir ro i 
arbeidet, og tillit til at veksten er Guds verk. Vi kan stille spørsmål som: Hva trenger vann nå? Hvor 
må det plantes? Hvilken næring er nødvendig? Hva må pottes om? Når er det tid for vente, ta imot 
og å høste? 

- Av seg selv-prinsippet. Det ene grunnleggende prinsippet som NaMu bygges på, er hentet fra 
Jesu lignelse om såkornet. «Av seg selv gir jorden grøde» (Mark 4,28). Det er Gud som tar seg 
av veksten. 

- Åtte tegn på sunnhet. Med utgangspunkt i Bibelen og et omfattende, systematisk arbeid i 
ulike menigheter på alle kontinenter (først 1000 nå over 80 000), er det funnet frem til 
kvaliteter eller vekstvilkår som menigheter med god tallmessig vekst, har til felles: 
Utrustende lederskap, nådegavebasert tjeneste, engasjert trosliv, hensiktsmessige strukturer, 
inspirerende gudstjeneste, livsnære grupper, behovsorientert evangelisering og varme 
relasjoner. Det er adjektivet som er sunnhetsindikatoren.  

Forstå egen situasjon og kjenne utgangspunktet 

I arbeidet med helhetlig menighetsplan skal menigheten beskrive både lokalmiljøet og menigheten, 
gi et bilde av nåtidssituasjonen og kartlegge ressurser og utfordringer. Ettersom en mangler gode 
verktøy til dette, ender en lett opp med «synsing». En NaMu-prosess begynner alltid med at 
menigheten gjennomfører en menighetsundersøkelse for å kartlegge ressurser og hindringer. Det gir 
menigheten et verktøy til å analysere egen situasjon. Biskop Halvor Nordhaug (Bjørgvin) skrev blant 
annet i visitasforedraget i Meland sokn i 2013: «Eg vil og gje Meland kyrkjelyd ros for at de har vald 
Naturlig menighetsutvikling (NaMu), der har de både ein samtalepartnar og ein måte å måla dykk 
sjølv på.»  

- Menighetsundersøkelsen/NaMu-profilen er en spørreundersøkelse som hjelper menigheten 
å finne utgangspunktet i starten av prosessen. Den hjelper lederskapet til å oppdage styrker 
og hindringer. Samme profil er også avgjørende når vi skal evaluere de tiltakene vi i en 
periode har jobbet med, og samtidig få oppdatert statusen før lederskapet tar nye grep.    

Ro til å være og rom for å skjelne 

Vår erfaring er at en god utviklingsprosess både skal hjelpe oss til å løfte blikket langt fremover, 
samtidig som lederskapet kan få hjelp til å se hva som er aller viktigst akkurat nå. Det gir ro i 
menighetslivet, og vi kan i mye større grad få lov å bare «være» (Guds barn og Guds medarbeidere 
/menighetsgartnere). 

Arna menighet (Bjørgvin) har jobbet godt med NaMu over mange år. Fra de startet utviklingsarbeidet 
i 2002 har de avdekket ulike veksthindringer (minimumsfaktor) gjennom årene. I 2002 startet de med 
en svært lav skår på kvalitetstegnet varme relasjoner (minimum på 27 og gjennomsnitt på 34), men 
ved å sette fokus på dette, hadde de allerede tre år senere lyktes med å ta bort denne hindringen og 
avdekket det som nå fremsto som de største hindringene (inspirerende gudstjeneste og 



behovsorientert evangelisering, med en skåre på 44). Over år jobbet de på denne måten ved å 
fokusere på å ta bort hindringer og å utvikle det som til enhver tid var deres største potensiale for 
vekst. I siste profil, som menigheten gjennomførte i 2019, var det utrustende lederskap som kom 
frem som minimumsfaktor (minimumsskår på 57 og et gjennomsnitt på 62). Samtidig var dette den 
høyeste skåren de noen gang har hatt på utrustende lederskap (gjennom syv undersøkelser mellom 
2002-2019). Fra å være blant menigheter med lavest kvalitet, førte en langsiktig prosess gjennom 17 
år menigheten inn blant menigheter med en sunnhet langt over gjennomsnittet.  

- Minimumsfaktoren er flaskehalsen, det området som hindrer veksten, eller som i størst grad 
tærer på eller belaster andre områder i menigheten. Dette er det området av arbeidet som 
viser minst tegn på sunnhet, men som samtidig vil ha størst kraft i seg til å gi rom for ny 
vekst.  

- Kvalitetsskårer og standardavvik. I kvalitetsskårene fra menighetsprofilen sammenlikner 
menigheten seg først og fremst med seg selv og tidligere sunnhetsnivåer. Indeksen er fordelt 
ut fra en normalfordeling med medianen på 50 og et standardavvik på 15. I klartekst betyr 
dette at en skåre på under 30 plasserer en menighet blant de 2,5% med lavest kvalitet.   

Menighetsutvikling og personlig utvikling henger sammen 

Når menigheter jobber over tid med å utvikle gode planer og å skape god utvikling, vil en rimelig 
snart oppdage at utviklingsarbeid på menighetsnivå (systemnivå) har sine begrensninger. Vi kan riktig 
nok gjøre noen grep for å ta bort hindringer i kultur, struktur og måter å gjøre ting på, men det store 
potensiale for kvalitativ vekst for menigheten ligger i at vi også lykkes med å legge til rette for vekst 
og utvikling på individnivå. Det er som i fotballen: Taktikk og formasjon er viktig, men for at laget skal 
bli blant de beste, er det avgjørende at hver enkelt spiller får utnyttet sitt potensiale fullt ut.  

Biskop Ingeborg Midttømme (Møre) utrykker sammenhengen slik: «Menighetsutvikling gir oss 
mulighet til å gi troen rom for vekst både i oss og mellom oss - og bygge nye, trygge rom for tro.» 
Disippelgjøring, ledertrening og opplæring handler om å få nødvendig rom og rammer til å vokse. I 
kirkene er det heldigvis mange eksempler på menigheter som jobber med dette, arrangerer kurs og 
er bevisst på behovet for kontinuerlig ledertrening. Frelsesarmeen i Bergen er blant de menighetene 
som de siste årene har arbeidet strategisk med kurs og smågruppearbeid for å legge til rette også for 
den personlige veksten. Her har armeen arrangert kurs om livsnære grupper, nådegavebasert 
tjeneste og trosspråk de siste årene. En stor gruppe i menigheten har vært gjennom et kursopplegg i 
utrustende lederskap, etter at de først ga rom for utrustning av noen av hovedlederne, som igjen 
kunne legge til rette for et større kurs lokalt.  

- Disippeltreningsredskap. NaMu utvikler hele tiden ressurser som også kan bidra til personlig 
vekst. Disse kan benyttes på ulike måter, ofte med utgangspunkt i menighetens 
smågruppearbeid. 

- Kurs til vekst. Det er utviklet kursopplegg innenfor de fleste av de åtte kvalitetsområdene. 
F.eks. Nådegaver og livsglede, Trosspråkkurs, og Nettkurs i utrustende lederskap. NaMu kan 
stille med kursholdere og bidrar med nødvendig kursmateriell.  

- Persontester til vekst. Mange kjenner til nådegavetesten som NaMu i mange år har tilbydd. 
Denne brukes i stort omfang av menigheter, bibelskoler og andre grupper. I tillegg utvikles 
det individuelle tester også på alle de andre åtte kvalitetsområdene. Disse testene er i likhet 
med menighetsprofilen verdifull for å finne nåsituasjonen og for at vi bedre skal forstå oss 
selv og det Gud gjør i oss.  



Tiltak for utvikling er mye mer (og ofte noe annet) enn ny aktivitet 

Andre fase i helhetlig menighetsutvikling omfatter de valg menigheten gjør når det gjelder aktiviteter 
og tiltak. Her er det mange feller å gå i. Ofte vil vi for mye eller satser like mye over hele linja. Ordene 
som benyttes i helhetlig menighetsplan kan intuitivt få mange menigheter i Den norske kirke til å gå 
rett på planlegging av ny utadrettet aktivitet. Dette bidrar til å sette fart på hamsterhjulet og 
aktivitetsmenigheten er en realitet. Finnes det en annen vei? 

Våre erfaringer i NaMu er at en tiltaksplan rommer mye mer enn aktivitetsplanen gjør. Menigheter i 
NaMu-prosess oppfordres i langt større grad til å ta ut potensiale i det vi allerede gjør, enn å sette i 
gang med nye ting. Naturen har lært oss mye om hvordan vi kan innrette arbeidet smartere. Når 
behovet i enhver menighet er å utruste nye ledere, må vi sikre oss at vi faktisk gjør dette allerede, før 
vi overfører eller forbruker medarbeidere ved å starte opp nye tilbud. Menigheten er på mange 
måter en levende organisme som også gjør det meningsfullt for oss å se til økologien.  

Derfor er det smart av oss ledere å hele tiden stille spørsmål som: Hvordan påvirker denne 
avgjørelsen andre ting i menigheten? Fører denne bestemmelsen til multiplikasjon eller bare til 
addisjon? Hvordan møter vi motstand som oppstår på en konstruktiv måte? Har resultatene av 
denne aktiviteten innebygde mekanismer som gir bæreevne over tid? Fører denne avgjørelsen til 
fruktbart samarbeid mellom andre aktiviteter i kirken? Gir dette tiltaket den frukten vi ønsker å se 
mer av? 

- Vekstkreftene. I NaMu er vi bevisst på særlig 6 ulike vekstkrefter som sammen og hver for 
seg er med å sikre kvalitet og sunnhet i hver av de åtte kvalitetsområdene: Innbyrdes 
avhengighet, multiplikasjon, omforming av energi, bæreevne, symbiose og fruktbarhet.  

Kvalitativ vekst er avgjørende for kvantitativ vekst (det fungerer ikke motsatt) 

Kirken har gode rutiner og tradisjoner for kvantitativ utvikling. Den årlige statistikken oppsummerer 
den aktiviteten som foregår gjennom hele året med å telle og ha oversikt over blant annet 
gudstjenestebesøk, trosopplæringstiltak eller antall frivillige medarbeidere. På den andre siden er det 
i liten grad lagt opp til å måle kvaliteten på det som skjer. Faren er derfor stor for at aktiviteten rundt 
kvantitativ datainnsamling blir avgjørende for hvor vi har fokus.   

I gudstjenestereformene som har pågått de siste 12 årene har involvering av flere medarbeidere blitt 
vektlagt. Men verken gudstjenestedeltakelsen eller antall involverte avslører noe om hvordan de som 
er til stede i gudstjenesten opplever fellesskapet, forkynnelsen, musikken osv. I menighets-
undersøkelsen måler vi i hvor stor grad gudstjenesten oppleves inspirerende av de som er med. 
NaMu fokuserer altså mer på kvalitet enn på kvantitet når vi måler. Dette henger først og fremst 
sammen med at det er Gud som tar seg av veksten (kvantiteten), mens det er vi som får være med å 
foredle jordsmonnet (kvaliteten).  

Ommund Rolfsen, som etablerte arbeidet med NaMu i Norge fra 1998, skriver slik om 
sammenhengen mellom kvalitet og kvantitet: «Det er ikke slik at kvalitet og kvantitet, 
menighetshelse og gudstjenestedeltakelse følger hverandre steg for steg. Også andre forhold enn 
menighetens sunnhet påvirker oppslutningen om gudstjenesten. Likevel har jeg i løpet av tjue år 
erfart dette: 1. Når en svak menighet kommer til krefter og blir vital, øker gudstjenestedeltakelsen. 2. 
Oppslutningen om gudstjenesten øker også i mange av de menighetene som er blitt sunnere enn 55 
på samtlige åtte tegn på kvalitet.» 



Biskop Ingeborg Midttømme (Møre) utrykker dette slik. «Som biskop erfarer jeg hvordan det 
langsiktige, strategiske arbeidet menigheter får hjelp til gjennom NaMu, fører til økt oppslutning og 
styrket tilhørighet.» 

- Rolleavklaring. Om vi stoler på det Bibelen forteller om vekst og rollefordeling, er NaMus 
viktigste bidrag hjelpen til å fokusere på det som er vår rolle i samarbeidet.   

- NaMu sitter på et voksende datamateriale fra over 80 000 menigheter. Det store 
datagrunnlaget hjelper oss blant annet til å se den tydelige sammenhengen mellom kvalitet 
og kvantitet. Tallene internasjonalt indikerer også at det kreves noe høyere kvalitet i dag, enn 
for få år tilbake, for å kunne forvente tallmessig vekst.    

Kirken sentralt, regionalt og lokalt lever sammen 

Den norske kirke er organisert med en sammenheng mellom lokalmenigheten, prostiet, 
bispedømmet og kirkemøtet. Det gjør at tiltak som påvirker både lokalmenighet, prosti, bispedømme 
og kirkemøte kan være kraftfulle dersom de møter kvalitative behov i den lokale menigheten.  

NaMu-undersøkelsen i den lokale menigheten gir et pålitelig bilde av menighetens sunne og svake 
sider. Når mange menigheter i et bispedømme får sine menighetsprofiler, kan biskop og 
bispedømmeråd danne seg et bilde av menighetenes kvalitative styrke og svakhet. Bispedømmets 
lederskap kan glede seg over de sunne kvalitetene som går igjen i mange av menighetene, og 
lederskapet kan forsøke å ta bort hindringer som gjentar seg i mange menigheter.  

Stavanger bispedømme er klar over at de mange NaMu-undersøkelsene blant menighetene viser at 
Engasjert trosliv er minimumsfaktoren. Derfor gleder vi oss over at bispedømmet høsten 2022 
inviterer til «Portaler til tro», nye måter å oppleve Gud og kristen tro på. 

- Engasjert trosliv i Dnk. Nesten 300 menighetsprofiler fra 150 menigheter i alle 
bispedømmene mer enn antyder at blant de åtte kvalitetstegnene er det Engasjert trosliv 
som ber om støtte og stimulans. 

Gi menighet og lederskap gode rammer for å lede og utvikle 

Det er et faktum at det er enorm forskjell på hvilke ressurser lokale menigheter har til å lede de 
helhetlige plan- og utviklingsprosessene. Vår erfaring fra hundrevis av veiledningsprosesser i norske 
menigheter tilsier at tilstrekkelig, dedikert og kompetent veiledning over tid er en av faktorene som 
er avgjørende for utfallet av den lokale prosessen. Det handler om å ha respekt for den viktige 
jobben menigheten gjør lokalt og for den fagdisiplinen som menighetsveiledning er.    

- Kurs for menighetsråd. NaMu kan være en ressurs inn i kursing av menighetsråd, særlig inn 
mot menighetsutvikling og helthetlig plan- og prosessarbeid. 

- Trente og godkjente veiledere. NaMu har allerede mange veiledere rundt om i landet som 
gjerne stiller sin kompetanse og sitt kall til tjeneste. 

- Veilederutdannelse. NaMu utdanner og godkjenner menighetsveiledere. I utdannelsen 
inngår det blant annet veiledet praksis sammen med erfaren veileder samt fordypning i 
prinsippene og redskapene som menighetene benytter. Neste kull starter våren 2023 og 
veilederkandidatene må regne med å bruke ca. ett år på utdannelsen som er innrettet for å 
kunne tas parallelt med ordinær jobb.    



Hånd i hånd vil for mange menigheter være det beste valget 

Å ta i bruk de ressurser og prinsipper som NaMu bidrar med kan utgjøre den store forskjellen for 
menighetens arbeid med helhetlig menighetsplan. Vi ser at NaMu kan tilføre de lokale prosessene 
flere faktorer som etterspørres og som trengs både regionalt og lokalt. For alle lengter vi trolig etter 
mye av det samme, at Guds kirke skal få være mer av det den er kalt til å være – Mer himmel på jord. 

Godt plan- og utviklingsarbeid! 


