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- Prinsipper og redskap for vekst

Universelle og bibelske prinsipper for vekst
Benyttet av over 70 000 menigheter i 70 land
Tilbyr veiledning og ulike redskaper til lokale menigheter
25 år i Norge - Nå gjennom foreningen NaMu Norge

30 aktive veiledere fra 12 ulike kirkesamfunn/organisasjoner
450 menigheter har gjennomført minst en menighetsundersøkelse
K-vekst forlag - bl.a. ABC-en som er trykket i 25 000 eks.

Gir ledere og medarbeidere mer tro og mer ro
Ønsker å utfordre, inspirere og balansere
Er med å preger språk, agenda og tankesett

«Flere sunnere menigheter»
Naturlig menighetsutviklingNaturlig menighetsutvikling
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- Trenger menigheten å utvikle seg?

Hvorfor menighetsutvikling?Hvorfor menighetsutvikling?
Bevegelse, trekk og trender

Sekularisering
Pluralisering
Individualisering
Samfunnsbygging (vekst/velferd, institusjonalisering m.m.)
Det moderne livet (aktivitetssamfunnet, valgfrihet, teknologi/nettliv m.m.)

Potensialet - det uforløstePotensialet - det uforløste
Hva har Gud gitt til menigheten?

Tro og framtidshåp
Kall og oppdrag
Nådegaver og engasjement
Løfter og profetier
Bygg, penger og ressurser
Medarbeidere i Guds rike

Hva tar vi i bruk av det Gud gir?
Hva hindrer oss når vi ikke tar noe i bruk?
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- Har NaMu noe å tilby 
som kan være til hjelp?

Noe du og menigheten kan hvile i

Prinsipp og redskap for vekstPrinsipp og redskap for vekst
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Gartnere i Guds hageGartnere i Guds hage

Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? 
Tjenere som hjalp dere til tro! 

Begge gjorde vi det Herren 
hadde satt oss til. 

Jeg plantet, Apollos vannet, 
men Gud ga vekst. 

1. Kor. 3, 5-6

Guds medarbeidere

Prinsipp og redskap for vekstPrinsipp og redskap for vekst
Noe du og menigheten kan hvile i

Ett prinsipp: Av seg selv-prinsippet: - Gud gir vekst

Uansett hvor ille den nåværende situasjonen synes å være, 
kan menigheten forvente en betydelig økning 

både i kvalitet og kvantitet. 

Det er bare en forutsetning for å starte en slik prosess:

– at det finnes en lengsel etter at Gud 
skal komme tydeligere til uttrykk i menighetens liv.

Christian A. Schwarz

Engasjert trosliv

Hensiktsmessige strukturer
Nådegavebasert tjeneste

Behovsorientert evangelisering

Varme relasjoner

Utrustende lederskap
Inspirerende gudstjeneste

Livsnære grupper

Vi elsker Gud
Vi elsker vår neste

Vi lever sammen

Vi feirer Gud og inspireres

Vi leder og utruster

Vi forvalter effektivt
Vi møter andres behov

Vi bruker gavene

Kvalitet på alle områder
Åtte kjennetegn på sunnhetÅtte kjennetegn på sunnhet
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Prinsipp og redskap for vekstPrinsipp og redskap for vekst
Noe du og menigheten kan hvile i

Ett prinsipp: Av seg selv-prinsippet: Gud gir vekst
- Åtte kjennetegn på sunnhet
Ett redskap:

MenighetsprofilenMenighetsprofilen
Et verktøy for å finne utgangspunktet

Gjennomføre
undersøkelsen

Tolke profilen

Lage tiltaksplan

Gjennomføre tiltaksplanen

Å ta imot fra Gud 
og mennesker

Forberede
undersøkelsen

Den lokale utviklingsprosessenDen lokale utviklingsprosessen
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Prinsipp og redskap for vekstPrinsipp og redskap for vekst
Noe du og menigheten kan hvile i

Ett prinsipp: Av seg selv-prinsippet: Gud gir vekst
- Åtte kjennetegn på sunnhet
Ett redskap:
- Menighetsprofilen (lokal undersøkelse ca. annethvert år) 

Fra svært usunt til sunnereFra svært usunt til sunnere
Eks.: Indremisjonsforsamling, Sunnhordland (bygd)
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Sunnhetsnivå i norske pinsekirkerSunnhetsnivå i norske pinsekirker
Gjennomsnitt for alle profiler 1998-2022
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Sunnhetsnivå i norske pinsekirkerSunnhetsnivå i norske pinsekirker
Maksimumsfaktor for ulike pinsekirkeprofiler

UL
7 %

NT
30 %

ET
26 %

HS
10 %

IG
3 %

LG
5 %

BE
9 %

VR
10 %

Sunnhetsnivå i norske pinsekirkerSunnhetsnivå i norske pinsekirker
Minimumsfaktor for ulike pinsekirkeprofiler

UL
13 %

NT
8 %

ET
3 %

HS
6 %

IG
35 %

LG
25 %

BE
5 %

VR
5 %

Naturlig menighetsutvikling:
https://namunorge.no

Menighetsveilederutdanningen 2023
- Sertifisering som menighetsveileder

Menighetsveilederutdanningen 2023
- Sertifisering som menighetsveileder

Utdanningen er lagt opp for å kunne fullføres 
i løpet av ett år i kombinasjon med ordinær jobb.

Kursuken
- Mandag 12. – torsdag 15. juni i Moss

Påmelding: Ta kontakt så snart som mulig

Kursuke - Selvstudium - Nettsamling 
Menighetsveiledningspraksis - Individuell veiledning 

Fordypning/videreutdanning/personlig utvikling

Kursuke - Selvstudium - Nettsamling 
Menighetsveiledningspraksis - Individuell veiledning 

Fordypning/videreutdanning/personlig utvikling
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kurs

Naturlig menighetsutvikling:
https://namunorge.no

Nettkurs i utrustende lederskap
- Bli en ledere som gjør nye ledere

Nettkurs i utrustende lederskap
- Bli en ledere som gjør nye ledere

To kursmuligheter nå i vinter
Gruppesamlinger dagtid
- 6 torsdager fra 9. februar kl. 14 – 15

Gruppesamlinger dagtid
- 6 torsdager fra 2. februar kl. 20 – 21

Påmelding innen 20. januar

Videoundervisning - Gruppesamtaler
Studiebok - Refleksjon - Lederskapstesten

Individuelle utviklingssamtaler

Videoundervisning - Gruppesamtaler
Studiebok - Refleksjon - Lederskapstesten

Individuelle utviklingssamtaler

Lederskapstesten ble en øyeåpner for meg. 
Det var helt fantastisk å se hvor jeg har 
styrkene mine og hvor jeg har et større 

potensiale til å utvikle meg mer. 

Utviklingssamtalene har hjulpet meg til å 
se hva som kan forløses og hvordan. Jeg 
har også lært mye om hvordan jeg kan 

være en god samtalepartner. 

Anbefales varmt.
Jorun Godø

pastor Pinsekirka Ålesund

Nettkurs i utrustende lederskap
- Bli en ledere som gjør nye ledere

Nettkurs i utrustende lederskap
- Bli en ledere som gjør nye ledere
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