
Vårt oppdrag:” Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles”         

                                                                                                                                                         
Metodistkirken i Norge 

Centralkirkens menighet, 

Bergen 

 

 

Menighetsmøte den 21.9.2016 

  

Tema for kvelden:   

«gå og gjør alle folkeslag til mine disipler» 

  

 

1. Innledning ved pastor Dag Martin Østevold – menighetens oppdrag i lys av 

bibelens ord og hvorledes løser menigheten oppdraget! 

 

2. Menigheten har gjennomført NaMu undersøkelsen 5 ganger. Siste gang i mai 

2016.  Den forteller noe om hvorledes menigheten er innrettet i forhold til 

vekst og tar utgangspunkt i 8 kvalitetstegn.  Resultatene fra siste 

undersøkelse blir samtaletema. 

 

3. Under menighetskonferansen i 2016 gjennomførte vi gruppesamtaler og det 

ble innlevert fra gruppene tematisk oversikt over «Drømmer for menigheten»  

og «hvorledes kommer vi dit/diverse.  Vi samtaler om disse temaene. 

 

4.  Eventuelt 

 

 

Vedlagt finner du oversikt over oppsummering fra NaMu undersøkelsen og grafisk 

oversikt over noen av de spørsmål som ble stilt og som ligger til grunn for 

oppsummeringen.  Ta deg tid til å se nærmere på menighetens «profil» og 

«oppsummering».  Kjenner du deg igjen!?   

 

Vedlagt finner du også oversikt over de tema som kom inn under menighetskonferansen. 

Kjenner du deg igjen her?  Velg ut tre satsingsområder som du ville ønske ble viktig for 

menigheten å arbeide mer med.   

 

Sak 2 NaMu undersøkelsen 

 

 

Kort om NAMU undersøkelsen  
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Naturlig menighetsutvikling (NaMu) handler om å bruke de vekstkreftene Gud har gitt 

menigheten. Det er dette Jesus forteller om i en liknelse om Guds rike i Mark 4, 26-29: 

”Jesus sa: ”Slik er det med Guds rike: En mann har sådd korn i jorden. Han sover og står 

opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser opp; hvordan det går til, vet han 

ikke. Av seg selv gir jorden grøde: først strå, så aks og til sist modent korn i akset. Så snart 

grøden er moden, svinger han sigden; for høsten er kommet.”  

 

Veksten kommer altså av seg selv. Det går ikke an å lage vekst. Vår oppgave er å gjøre 

motstanden og hindringene for vekst minst mulig. Derfor skriver Paulus i 1 Kor 3,5-6: «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». 

 

NaMu tilbyr redskaper for menigheter som vil bruke disse vekstkreftene: 

 

En undersøkelse viser hvor mye menigheten bruker vekstkreftene 

Minimumsfaktoren viser hvor menigheten kan forbedre seg og hva som nå synes minst 

naturlig for oss.. 

De åtte tegn på kvalitet er de ulike kvalitetene ved menigheten som undersøkelsen 

kartlegger. 

 

Centralkirken har utført undersøkelsen 5 ganger. Sist vi hadde den var i 2011.  

 

I 2016 var det 32 aktive medlemmer med en tjeneste i menigheten og som tilhører et 

husfellesskap eller sangkor som svarte på undersøkelsen. Svarene som ble gitt viser at vi, 

som alle andre menigheter, har sterke sider. Og svakere sider. 
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Utdrag fra NAMU undersøkelsen - Profil for Centralkirken 2016 

 
50 er gjennomsnittet for alle undersøkelsene som er gjort i Norge. Dette er den stiplede 

linjen i midten. ⅔ av menighetene har resultater som er mellom de to andre stiplede linjene. 

Dette vil si at de som har svart på Centralkirkens undersøkelse vurderer kvaliteten over 

gjennomsnittet på alle områdene som måles. Kvaliteten på vurderes gjennomsnittlig som 

høy. (65)  På nådegavebasert tjeneste (NT), engasjert trosliv (ET) og Livsnære grupper (LG) 

skorer vi høyt. De ulike spørsmålene og poengene til hver enkelt kvalitet finner du nedenfor i 

dokumentet. 
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Her kan dere se de ulike spørsmålene innenfor hver kvalitet i NAMU-undersøkelsen: 
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Sak 3 Menighetskonferansen 

 

Oppsummering fra menighetskonferansen 2016. 

Under årets menighetskonferanse den 20.april, ble det i grupper samtalt om viktige forhold 

for vår menighet.  Nedenfor finner du i stikkordsform oppsummering fra gruppene delt inn i 

«Drømmer for menigheten» og «hvordan kommer vi dit». I parantes står det som flere har 

nevnt. 

 

Drømmer for menigheten: 

1. Åndelig vekst 

2. Forsamlingen bruker bibel mer 

3. Hunger etter utvikling og kunnskap 

4. Lengsel etter personlig vekst (2) 

5. Flere medlemmer og større tilflyt – i ulike aldergrupper og fra ulike sammenhenger (2) 

6. Se noe skje oppe i Fjellveien så CK blir mer sentrumskirke 

7. Mer lavterskel så vi kan ta med nye folk 

8. Kortere preken 

9. Litt mer som generasjonsgudstjenesten 

10. Flere nådegaver komme til uttrykk i gudstjenesten 

11. Barnekor, gospelkor, gospelgudstjenester 

12. Å se økt frimodighet til å tale - for dem som brenner for noe i kirken 
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13. Større dedikasjon til gudstjenestefeiringen blant våre opptatte medlemmer; (2).  

     Hvorfor uteblir de? 

14. Flere vitnesbyrd og troshistorier og livserfaringer (2) 

15. Bli flinkere til å oppmuntre hverandre 

16. Mer nød for ungdommene 

17. Drømmer om å se ungdommene bli med i gudstjenesten ut fra sin forutsetning 

18. Vi behøver mer undervisning 

19. Jeg har ikke funnet min STIL ennå.. 

20. ”Det må være bruk for talentene mine” 

21. CK har alltid kommet i kontakt med nye mennesker 

22. Burde vi vært vurdert av eksterne, andre enn NAMU? 

23. Alle generasjoner er med i CK. Generasjonsmenighet er bra! (3) 

24. Få med menighetsbarna mer 

25. De enslige i menigheten trenger en telefon 

26. Øke eierskapet i menigheten 

27. Flere bibelgrupper og fellesskapsgrupper (2) 

28. Vi må spørre oss selv: Hvem er kirken egentlig? 

29. Barriere rundt 100 

30. Tilbud for alle aldersgrupper 

31. Våre drømmer må være realistiske; 

32. Det må være et mål om at ingen er usynlige i CK; at vi er en inkluderende menighet 

33. Visjon etter Jonathans begravelse: så kongsvei mot ck 

34. Søndagsskole i nabolaget 

35. Dugnad spleiser oss samme 

 

Hvordan kommer vi dit?/diverse/ 

a. Ta tid til bibellesning og høre fra Gud 

b. Gi oppgaver til folk ut fra der deres hjerte er 

c. Få nådegavene i sving 

d. Husgruppene burde hatt et opplegg fra menigheten som alle gikk gjennom 

e. Legge konkret opp til å dele troshistorien; da må vi prioritere akkurat andre ting 

bort i gudstjenesten. Helt ok med variasjonen 

f. ”Vi er for mye i kirken.” Burde vi vært kurset i evangelisering? 

g. Vi burde spurt de som ikke kommer i kirken hvorfor de ikke kommer.. 

h. Vi burde selv invitert andre til å komme mer enn vi gjør (2) 

i. søndag er kirkedag 

j. Sende menighetsnytt i posten til alle menighetsbarn 

k. Mer besøk av andre pastorer/prester 

l. Evangelisk forkynnelse/evangeliske gudstjenester 

m. Hvis vi skal invitere med oss fremmede må nok lengden på gudstjenesten ned, lik 

generasjonsgudstjenesten 

n. Generasjonsgudstjenesten er bra for å få nye inn 

o. Fellesskapsgrupper er viktige verktøy for å få nye inn. 

p. Bruke felles tema for fellesskapsgruppene en høst 
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q. Menigheten bør utvise respekt for nye forandringer/endringer 

r. ”Kirkeoppdragelse av barn er nødvendig” 

s. ”respekten for det hellige må økes” 

t. -mer lavterskelkirke for kirkefremmede 

u. - myldredag hadde vært fint å ha - slik at vi kan ta med folk til kirken 

v. -bibeltimer er bra, for da kan det være enklere på gudstjenesten   

 

 

 

Menigheten har i dag organisert sin virksomhet i forhold til sitt disippelgjørende oppdrag- 

innenfor fire fokus områder: 

● TJENE mennesker - en kirke som når ut og tjener mennesker i kjærlighet 

● VINNE nye, en kirke som leder til tro på Jesus 

● INKLUDERE alle - en kirke som inviterer mennesker til fellesskap og tjeneste 

● VOKSE videre - en kirke som hjelper mennesker til å vokse i troen, gjør disipler, 

forløser og sender ledere 

 

Menighetens virkeområder er i hovedsak slik: 

 

Gudstjeneste, fellesskapsgrupper, barne- og ungdomsarbeidet, lovsangsarbeid (i vid sang og 

musikk betydning), bønn, formiddagstreff, bibelstudier og samtaler.  Oppfyller menigheten 

oppdraget syntes du?  

 

Vi håper mange vil komme og delta i samtale omkring oppdraget for menigheten og 

hvorledes vi løser det i fellesskap og individuelt. 

 

Joh. 3, 16: 

«For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror 

på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv». 

 

Vi håper at vi ser deg onsdag den 21. september kl. 19:30 i kirken.   Be for møtet at Gud 

må vise oss sin plan og vei videre for menigheten, vårt arbeid, for menneskene vi skal ut 

til evangeliet med og for livet sammen i «de helliges samfunn». 

 


