
Bygge kirke – bygge relasjoner
Om å bygge menighet på bakkenivå











To sentrale spørsmål

• Hvorfor være opptatt av vekst i SR?

• Hvordan legge til rette for vekst?



Hvorfor vekst?

§9 i Kirkeloven om menighetsrådets oppgaver:

«Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet 
henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og 
nære det kristelige liv i soknet»



Forvalteroppdraget

«Og Gud tok mennesket og satte ham 
i Edens hage til å dyrke og vokte den.»

(1. Mos 2. 15)

«Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, 
det var overmåte godt.» (1. Mos 1. 31)

«Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, 
etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker og 
over himmelens fugler, over feet og over all jorden, 
og over hvert kryp som rører seg på jorden.» 

(1. Mos 1.26)



Forvalterrollens betydning

• Mennesket er skapt gudelig (i Hans bilde) for at det 
skal være en del av det gudommelige fellesskapet

• Forvalter-oppgaven er vår rolle i dette fellesskapet –
et middel for å dyrke fellesskapet

• Forvaltningen skal gi eieren avkastning - vekst

– Lignelsen om talentene (Matt 25. 14-30)





Hva skal forvaltes?

• Det som tilhører eieren
– «Jorden og det som fyller den, verden og de som bor i 

den, alt hører Herren til.» (Salme 24.1)

• Alt vi er og har – alle våre ressurser!
– Evner og anlegg

– Tid og penger

– Roller og myndighet

– Relasjoner



Hva vil det si å forvalte aktivt?

• Investere slik eieren vil – søke Hans vilje

• Hvordan? Bønn (fellesskap) & arbeid

– Investere hos Ham og sammen men ham 

– «Av ditt eget gir vi deg tilbake»



Brød-
underet



Menighetens store vekstpotensial ligger i 
muligheten for at mange enkeltmennesker 
jevnlig gir tilbake sine ressurser – tid evner, 

myndighet, relasjoner, etc. – og ber Han 
velsigne det



50 personer x
1 brødunder 
hver i
måneden

= 600 i året





Hvordan legge til 
rette for vekst?



1. Stimulere «aktiv forvaltning»

• Menighetsrådet
• Ansatte
• Frivillige

Forkynnelsen
Individuelle rutiner
Små fellesskap
Strategiarbeid



2. Forvalte relasjoner



«Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal
elske hverandre! Som jeg har elsket 
dere, skal også dere elske 
hverandre.»  (Joh. 13.34)

«….for Guds kjærlighet er utøst i våre 
hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss 
gitt.» (Rom. 5.5)



Speilnevroner



Forkynnelsen
Individuelle rutiner
Små fellesskap
Diakonalt arbeid



3. Legge til rette for mangfold

• Menigheten trenger mangfoldet for å vokse
• Identifikasjon: Er dette et sted for sånne som meg?
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Behov som motiverer frivillig innsats 

• Behov for å bekrefte tro og verdier i praksis. 

• Behov for sosiale relasjoner

• Behov for å bruke egne evner og anlegg. 

• Behov for å skape positiv forandring.

• Karrierehensyn. 
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Ønsker 
stabilitet

Ønsker 
forandring



Forkynnelsen
Strategi: Hvem mangler vi – hvordan 
invitere disse inn?
Aktiviteter på minoritetens premisser
Diakonalt arbeid



4. Stimulere «grasrot-innovasjon»

• Utfordre grasrota aktivt
– Utfordre & bygge relasjoner til 

«entreprenørene»

• Anerkjennelse

• Administrativ støtte

• Tilstrekkelig autonomi/mandat

• Synliggjøre resultater





Konklusjoner: Vekst

• Det handler først og fremst om livet vi lever
– at vi gir oss selv og alt vi disponerer tilbake til Ham, så han kan 

velsigne det
– at vi elsker som ham – med Hans kjærlighet - i alle relasjoner

• Dernest handler det om å legge til rette for 
mangfold, arbeide aktivt med diakonien og 
invitere inn entreprenørene

• Husk arbeidsdelingen: Vi ber & arbeider, Gud gir 
vekst





Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet 
henvendt på alt som kan gjøres for å vekke 
og nære det kristelige liv i soknet, særlig at 
Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og 
døende betjent med det, døpte gis 
dåpsopplæring, barn og unge samlet om 
gode formål og legemlig og åndelig nød 
avhjulpet. (§9 i Kirkeloven )




