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Planting Utvikling Revitalisering

Pinse 
Menighetsliv
Pinse menighetsliv er navnet på en 
paraply-avdeling som arbeider for 
menighetsplanting, menighetsutvikling 
og revitalisering. Dette er avdelingen som skal 
gjøre pinsebevegelsen til lokalmenighetens 
partner og beste venn.

• Rekruttering
• Trening
• Støtte

• Led lærings- 
fellesskap

• Ressursdeling

• Menighets- 
veiledere
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Essensen av opplegget:

• Ukentlig undervisning på 1 time,  
til et fast tidspunkt, digitalt.

• 4 obligatoriske samlinger på 24 timer,  
med varighet fra torsdag til fredag.

• Samlet arbeidsmengde med undervisning, 
pensum og oppgaver er anslått til et 20% 
studium, men den eneste låste tiden er 
knyttet til undervisningen

• Praksis og personlig oppfølging.

Året skal kunne gjennomføres ved siden av 
en jobb eller annet studium, men samtidig 
gi et kontinuerlig fokus over tid på den 
menighetsplantingen man skal inn i.

Andelen av deltakere som ender opp  
med å plante menighet er høy.  

For påmelding eller mer informasjon  
om datoer, pris etc. kontakt oss på 
menighetsliv@pinsebevegelsen.no 

Vi ønsker å komme i kontakt med enkelt-
mennesker og menigheter som tenker  
på og drømmer om menighetsplanting.

Menighetsplanting
Pinsebevegelsens 2030-mål er å plante 100 nye 
pinsemenigheter i Norge. For å lykkes trengs det 
nasjonale tiltak og strukturer som kan understøtte 
menighetsplanting. Vi tror på et nytt nivå av 
samhandling regionalt og nasjonalt. Disse skal ikke 
erstatte det lokale grasrotinitiativet, men tvert 
i mot støtte, heie på og hjelpe det fram mer enn 
noen gang. 

Plant har utarbeidet en virksomhetsplan som 
beskriver en vei fra visjon til virkelighet og den 
beskriver hvordan vi tenker å rekruttere, trene og 
støtte kirkeplantere.

Menighetsplanting blir til i samarbeidet mellom 
visjonære menigheter, ledere med kall og et 
villig team. Sentralt i dette samarbeidet er 
kirkeplantingsskolen. Skolen gir et år med 
solid teori og tilstrekkelig praksis for å få både 
kunnskap og erfaring. I tillegg møter man her andre 
menighetsplantere og får hjelp til utforming av en 
konkret plan for planting.

Pinsebevegelsen
Pi

ns
eb

ev
eg

el
se

n



Menighetsutvikling
Har deres menighet et klart blikk for  
veien videre? Har lederteamet en samstemt 
oppfatning om hva som er gode ingredienser 
i å bygge en sunn og bærekraftig menighet? 
Opplever dere nye mennesker komme til tro, bli 
døpt og åndsdøpt? Har dere en klar forståelse  
og et språk for hvordan dere gjør disipler? 

Slike spørsmål setter i gang mange tanker  
og vi skjønner fort at vår menighet har et  
enda større potensial. 

Pinsebevegelsens viktigste verktøy for 
menighetsutvikling er Led læringsfellesskap. 
Led læringsfelleskap sikter på å hjelpe etablerte 
og livskraftige menigheter til å jobbe visjonært, 
strategisk, systematisk og konkret.  
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Hva er et læringsfellesskap?

Et læringsfellesskap er en arena hvor leder-
gruppen (Minimum 3 personer. Maksimum 10 
personer) i en menighet kan gjøre en læringsreise 
over to år. Et døgn i halvåret kommer man 
sammen med ledergrupper fra andre menigheter. 
I hver samling får alle grupper tid til å evaluere  
og analysere egen menighets nå-situasjon, 
lytte til verdifull input, dele erfaringer, gjøre 
refleksjoner og drøftinger, samt jobbe med 
handlingsplaner for neste halvår. 

Vi stiller alltid spørsmålene; 
1. Hva er? (nå-situasjon) 
2. Hva kan bli? (Løft blikket, våg å drømme) 
3. Hva gjør vi? (Forpliktende handlingsplan). 

Slike læringsfellesskap etableres over hele landet 
og vi oppfordrer deres menighet med stab og 
lederskap til å melde dere på. Vår ambisjon er at 
flertallet av norske pinsemenigheter skal delta  
på Led læringsfellesskap fram mot 2030.

Pinsebevegelsen



Kostnad
Årlig pris for deltagelse er ca 15 000 kr  
(ca. 30 000 kr for hele 2-års løpet)

Inkludert i prisen er: 
• Kurs og undervisningsopplegg med deltakerhefte. 
• Fasilitator som planlegger og gjennomfører 

samlingene (2 årlige treff/døgn)
• Oppfølging av pastor/ hovedleder  

mellom samlingene
 
Kostnader som kommer i tillegg er: 
• Reise, mat og opphold i forbindelse  

med hver samling. 
• Leie av lokaler, mat og overnatting vil variere  

fra sted til sted alt etter om samlingen blir  
i menighetslokale, på leirsted eller hotell.  
Lokale ønsker vil påvirke prisen. 

Steder vi starter læringsfellesskap i 2021
• Sør-Rogaland 27. mai kl. 1630 til 28. mai kl. 1630 (24t) 
• Vi starter over i de fleste regioner (Oslo, Østfold, 

Innlandet, Vestfold, Telemark, Agder, Haugalandet, 
Hordaland, Sogn, Møre, Trøndelag, Nordland, Troms 
og Finnmark) høsten 2021. De fleste steder blir 
det fredag (kl.17) til lørdag (kl.17) på ulike datoer i 
tidsrommet september til november. 

Påmelding
Kontakt menighetsliv@pinsebevegelsen.no  
for informasjon og påmelding. 
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PinsebevegelsenFire moduler
Led læringsfellesskap sikter på  
å hjelpe og utvikle menigheter til  
å gjøre disipler. Gjennom fire moduler,  
i løpet av to år, setter vi søkelyset på:  

Modul 1: Vekst
Refleksjon rundt hjertet i det kristne budskapet 
og hvordan vi kan kommunisere det effektivt i 
vårt tid. Utarbeidelse av handlingsplan for å nå 
nye med evangeliet.

Modul 2: Modning
Fokus, refleksjon og handlingsplan for  
å lede mennesker til moden etterfølgelse 

Modul 3: Bedre
Fokus, refleksjon og handlingsplan for  
å utvikle menigheten til sunnhet og livskraft

Modul 4: Flere 
En misjonal kirke har fokus på å «gjøre» disipler. 
I praksis handler det om at kirkene våre er 
ekspansive, at nye virksomhetsgreiner etableres  
i våre kirker og at nye kirker etableres både ut  
fra vår kirke, i vårt land og til jordens ender. 
Hvordan kan din kirke bidra til dette?



PinsebevegelsenRevitalisering
Revital handler om å tilby veiledning til 
menigheter som ønsker vitaliseringshjelp. 
Mange menigheter har over tid opplevd at 
kurvene har pekt feil vei – det kan handle om 
høy gjennomsnittsalder, fraflytting, synkende 
medlemstall, lite virksomhet, manglende 
barne- og ungdomsarbeid eller få medarbeidere 
som ønsker å ta ansvar. En kartlegging gjort 
høsten 2020 viser at over 100 pinsemenigheter 
sannsynligvis befinner seg i denne situasjonen. 
Dette er høyt tall og sier noe om hvor stor 
oppgaven som ligger foran oss er, dersom vi skal 
snu trenden. Målet er at flest mulig menigheter 
kan veiledes til en endringsprosess som fører til 
vitalisering og livskraft. 

For å gripe tak i denne store felles utfordringen 
har vi engasjert vi et bredt mannskap av erfarne 
og dyktige menighetsveiledere som yter stor 
grad av tillit til pinsebevegelsen. Revitalisering er 
en stor og krevende prosess hvor det smart å få 
blikket fra noen utenfra. Menighetsveiledere vil 
gå sammen med menigheten steg for steg. 

Ta kontakt på menighetsliv@pinsebevegelsen.no  
for mer informasjon. 

Enten menigheter skal plantes, utvikles eller 
revitaliseres er barne- og ungdomsarbeid helt 
essensielt. Nøkkelen til å lykkes ligger alltid  
i å nå neste generasjon. 

Pinse Ung vil være med å realisere 
2030-målsettingene, og har i den forbindelse 
opprettet et fond, øremerket oppstart av nye 
barne- og ungdomsarbeid i kirker der det ikke 
finnes fra før av. Dette gjelder både i forbindelse 
med nyplantinger, utvikling av etablerte 
menigheter og revitalisering av menigheter  
som står uten noe tilbud til barn eller ungdom.

Barn og ungdom er dagens menighet,  
og ikke bare morgendagens. 

Vi ønsker å stå sammen med Pinse menighetsliv 
og tilbyr ressurser og verktøy til menigheter som 
vil tilrettelegge for en tro på Jesus som holder 
hele livet. 
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Ta kontakt på 
menighetsliv@pinsebevegelsen.no 

Pinsebevegelsen


