
FORANDRINGS-

PROSESSER

I MENIGHETEN

Hvorfor og hvordan? 

Lars Råmunddal 2004



Hvorfor snakke om 

forandring?

 Forandring og fornyelse hører til livet.  

Alternativet er langsom død! 

 Menighetens syv siste ord:  ”Slik har vi 

aldri gjort det før”…...

 Forandringsprosesser er kompliserte!

 Kan ufarliggjøre fenomenet ved å 

snakke om det! 



Når blir forandring farlig?

 Når vi blir mer opptatt med å forsvare 

egne posisjoner enn med å fremme 

Guds verk..

 Når vi blir mer opptatt med å forsvare 

historiske og menneskelige tradisjoner 

enn å høre hva Ånden sier til 

menigheten i dag..

 Når vi føler at vi mister kontroll, trygghet 

og oversikt…



HVORFOR FORANDRING?

 Noen svar med utgangspunkt i den 

bibelske forståelse av hva en menigheten 

er

 Menigheten er skapt av Gud ved Ånden på 

grunnlag av Jesu forsoningsverk

• ”Guds menighet er jordens største under…” 

 Menigheten er en samling av vanlige 

mennesker… 

• ….. eller var ”jordens største plunder”??



Kristi legeme     Åndens tempel

Nådegaver  osv.

Programmer    Metoder   Aktiviteter 

Møteformer    Organisasjonsformer
Tidsflyt Tidsflyt

Menighetens ”dobbelsidighet”

”Teppene””Prosessene”



Hva kan dette lære oss om 

forandring?

 Menighetens høyeste kall er å bli eller leve som 

det vi faktisk er som menighet – Kristi kropp –

Kristi lemmer!

 Alle menigheter trenger å gjøre noe med 

”teppene” som hindrer livet!  

 Som menneskelig og organisatorisk størrelse, 

trenger menigheten kontinuerlig å forandres.  

Jf. kirkens historiske erkjennelse:  Ecclesia 

semper reformanda! (Kirken må kontinuerlig 

reformeres)  



HVORFOR FORANDRING?  

Noen svar med utgangspunkt i vår 

tradisjon og historie

 To historiske røtter som har vært og 

er viktige i våre menigheter

 Foreningstradisjonen 

 Vekkelsestradisjonen  

 Resultat

 ”Aktivitetsmenigheten”

 Formene og ”spiritualiteten”



Hva kan dette si om behovet 

for forandring?

 Foreningsmenighetens utfordring i dag

 Menighetsledelse 

 Beslutningsprosessene 

 Aktivitetsorganiseringen 

 Vekkelsesmenighetens utfordring i dag

 Drømmen om ”vekkelsen” 

 Former og presentasjonsmåter som tilhører 

en annen tid 

 Selvopptattheten – egen åndelighet, osv. 



HVORFOR FORANDRING?

Noen svar ut fra dagens 

utfordringer

 Behovet for FOKUSSKIFTE 

 Hjelp til å oppdage behovene utenfor oss selv!

 Behovet for RESSURSFORLØSNING

 Hjelpe alle kristne til å finne ut hvordan Gud har 

skapt meg og utrustet meg til tjeneste 

 Behovet for DISIPPELGJØRING

 Hjelpe alle kristne til å vokse som kristne og til å 

tjenestegjøre med sine gaver 



HVORDAN FORANDRE?

 Ulike måter å tenke fornyelse og forandring 
på (jf. Schwarz: Naturlig kirkevekst)

 Den ”spiritualistiske” måte å tenke på
• Betoning av det ”åndelige” – og ofte konflikt 

mellom det åndelige og materielle/verdslige

• Vekt på vekkelse og karismatisk erfaring

• Skepsis til metoder og organisasjon 

 Den ”teknokratiske” måte å tenke på
• Vekt på regelverk og formelle 

beslutningsprosesser

• Tradisjon og kontroll 

• Formelle ansettelser og ”embetstenkning”



En tredje veg?

 Den ”biotiske” måte å tenke på

 Gjør vi det Herren har bedt oss å gjøre, 

kommer veksten ”automatisk”

 Tenker helhetlig (holistisk) 

• Betoner at Gud skaper og former sin menighet 

ved sin Ånd og at vi er delaktige i denne formings-

prosessen

• Både naturgaver og nådegaver er ressurser i 

arbeidet i Guds rike

• Fleksibilitet i bruk av virkemidler – men fokus på 

menighetens oppdrag



Erfaringsmateriale: Salem, 

Kr.sand

 Litt fra menighetens historie

 Stiftet 1934 som følge av vekkelse

 Utvikler seg som en ”tradisjonell” DNM 

menighet

 Opplever en sterk karismatisk fornyelse på 

begynnelsen av 1990-tallet

 Salem er en menighet som kombinerer 

både et sterkt ”tradisjonelt” element og et 

sterkt karismatisk fornyelseselement



Erfaringsmateriale:  Salem

 Siste 4-5 år sterk satsning på videre-
utvikling av menigheten

 To ”kilder”
• Quells-møtet – sterk vekst i ungdomsarbeidet

• Lederskapet leser ”Målrettet menighet”



Erfaring fra Salem

 Etablering av ”PDC-gjengen” (Purpose 
Driven Church)

 Konkret plan for utvikling etter PDC-
prinsipper

 Vekt på undervisning og motivasjon

 Begynnende implementering:  
Forkynnelsen, celle-gruppearbeidet, 
gudstjenesten, barne- og familiearbeidet

 Lærdommen har resultert i noen 
forandringsnøkler  



Forandringsnøkkel 1

 Skal vi forandre en menighet må vi ha 

god tid!

 Viktig lærdom fra menigheter som satser 

på langsiktige forandringsprosesser

 Kjemper mot ”tidsånden”!! Alt skal skje 

fort og helst smertefritt

 Å ta seg god tid med 

forandringsprosesser - betyr ikke at det 

ikke haster å gjøre noe  



Forandringsnøkkel 2

 Skal vi forandre en menighet må vi 

regne med motstand!

 Ulike typer motstand

 Protestantene: De som er mot all 

forandring

 Nølerne: Folk som egentlig er positive, 

men som trenger litt mer tid

 ”Alternativistene”: Folk som har andre 

tanker og ideer



Forandringsnøkkel 2 forts. 

 Hva gjør vi når det blir motstand mot 

forandring og fornyelse?

 Blir ikke overrasket!

 Finner ut hvor motstanden kommer fra og 

hva hensikten er

 Møt motstanderne positivt – med 

tydelighet og kjærlighet!

 Tar ikke motstanden personlig

 Vær fokusert oppgaven!



Forandringsnøkkel 3 

 Skal vi forandre en menighet bør vi jobbe 

i team!

 Kjempeutfordring for menighetskulturen i 

de fleste etablerte menigheter i dag

 Fordelen med team:

• Forløsning av flere ressurser og gaver

• Vi er sterkere når vi står sammen om noe

• Er i overensstemmelse med Bibelens måte å 

tenke tjeneste og lederskap på



Forandringsnøkkel 4

Skal vi forandre en menighet må vi 

være entusiastiske og overgitt til 

saken!

Rom 12,1ff.

Husk at det ikke er din sak du er satt 

til å kjempe for!

Hengivenhet og entusiasme smitter!



Forandringsnøkkel 5 

 Skal vi forandre en menighet må vi være 

villig til å prøve å feile!

 Hardt for mange å lære av feil!  

 Betinger evaluering av det vi holder på med

• Må skape kultur for å evaluere både det vi gjør 

og den enkeltes medvirkning

• Må lage rutiner for hvordan og hva vi evaluerer

• Må ha et system som fanger opp forbedrings-

potensialet 



Forandringsnøkkel 6

 Skal vi forandre en menighet bør vi ha en 

klar og målrettet visjon og strategi!

 Den verst tenkelige situasjon for en menighet 

er ikke å ha tanker om hva man vil i det hele 

tatt

 Den nest verste situasjon er å ha uklare og 

diffuse tanker om hva man vil

 Krav til visjon og strategi

• Må frontstille det viktigste: Å vinne mennesker for 

Jesus

• Må ha en ”drive” som bringer oss i riktig retning 



Forandringsnøkkel 7

 Skal vi forandre en menighet må 

lederskapet med pastor i spissen lede!

 En stor utfordring i en tradisjonell 

misjonsforbundsk menighet!

 Hovedtroppen i forandringsprosessene 

trenger imidlertid mange støttetropper:  

Bønn, gode ideer, klokskap, formaning, 

oppmuntring, osv.

 Betinger en ny pastor-modell! 



Forandringsnøkkel 8

 Skal vi forandre en menighet bør vi gi 

Gud æren for veksten som kommer!

 Veksten kommer når vi gjør de riktige 

tingene!

 Historien viser at de som ”lykkes” ofte tar 

eierskap til Guds verk

 Menneskenaturen er å bli hovmodig og 

oppblåst.  Derfor:  Gi GUD æren!

 Praktisk:  Hold en lav profil utad med det 

som skjer


