Organisasjon og organisme.
I NT kan vi lese at menigheten og det kristne fellesskap beskrives både som en organisme og en organisasjon.
Menigheten omtales som både familie og saueflokk. Det er svært organisk. Men den omtales også som Guds Hus
og Guds tempel. Dette er bilder som henviser til noe som er mer statisk. Det er ikke noen motsetning mellom det
organiske og det organisatoriske. Det vil alltid være viktig å forstå hvordan man ivaretar et organisk fellesskap,
samtidig som en tar på alvor at en også er organisasjon med de ulike utviklingsfaser som en organisasjon går
gjennom.
I Guds skaperverk finner vi også en fantastisk struktur. Når du feller ett tre kan du se årringene. De svarte
ringene er mindre enn de hvite. De svarte viser vinter, de hvite viser vår og sommer med stor vekst. Vinteren gir
liten vekst. Det er en smerte og krisetid for treet, men det er nettopp den tette veksten i treet gjennom vinteren og
krisetiden som gir treet evne til å bære den store kronen og bli stående høststormene. De hvite ringene indikerer
vår og sommer med fødsel, vekst og nytt liv. Gjennom ringene kan du lese alderen på treet. Det er en struktur og
rytme i alt i naturen, slik er det også i Guds rike. Selv i det organiske finnes det en organisert virkelighet.
Det er viktig å forstå hvordan Guds rike vokser. Matt 13:31-32 ”Han fremsatte en annen lignelse for dem og sa:
Himlenes rike er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men
når det vokser opp, er det større enn hagevekstene og blir til et tre, slik at fuglene under himmelen kommer og
bygger rede i grenene”. Guds rike vokser alltid fra det mindre til det større. Slik er det også i menigheten og
ulike fellesskap innen menigheten. Vår oppgave som ledere er å være ett utrustende lederskap og gi rom for
mennesker til å gå med det Gud har kalt dem til, finne sine nådegaver og gjennom fellesskapet vokse i det.
Jeg snakker gjerne om fire ”typer ledelse”.
-

Autentisk lederskap:
Strategisk lederskap:

Det handler om å lede ut fra kjernen i den du er. Det Gud har gitt deg.
Det handler om å kunne vise vei og forutse det som skal skje og hvilke
tiltak en må gjøre for å komme dit.
Organisasjons lederskap: Det handler om evnen til å forstå hva slags struktur som må følger
strategien for at den skal få langvarig virkning.
Coaching lederskap:
Det handler om hvordan vi får det beste frem i den enkelte. Få
menneskene til å fungere sammen og yte sitt beste for i å bygge ”Guds hus”,
Guds menighet.

Kanskje oppleves det som fine ord, men vi ønsker å indikerer at lederskap har mange sider og er noen en også
kan lære seg og vokse i. Når vi nå skal snakke om utvikling i en organisasjon, er vi inne på organisasjons
lederskap. Hvordan kan vi utvikle vår evne til å forstå hva slags struktur og organisasjon som er viktig å bygge
for å nå de mål vi ønsker å nå. Vi må prøve å forstå hvilke organisatoriske vekstdynamikker som skjer når vi
vokser? Hva er viktig å gjøre i de enkelte fasene? Det er også viktig og spørre seg: Hvor er vi som menighet? I
hvilken fase er det arbeidet jeg leder? Hva er viktig å gjøre nå? Hvordan tjener strukturen de mål vi har satt oss.
Er de funksjonelle?
Vi kan beskrive de ulike fasene som en som skjer i en organisasjons utvikling med følgende ord:
-

Pionerfasen
Strukturfasen
Delegeringsfasen
Koordineringsfasen

Alle de ulike fasene har ulike kjennetegn og noe som er viktig å ha fokus på. Hver fase har også sin krise og
signaler som tyder på at en er på vei inn i krisen.
Det kreves også ulike ferdigheter av lederskapet i de ulike fasene. Det er ikke en selvfølge å vokse videre. Vi ser
menigheter i dag ofte stoppe opp i fase to, noen i fase tre. Frikirkens menigheter befinner seg i ulike faser med
alle de utfordringene og mulighetene som ligger i den enkelte fase. Når et arbeid vokser vil det gå gjennom en
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utvikling som innebærer krise og smerte (vinter). Våger en ikke å stå i det og på en sunn måte gå gjennom det,
vil ofte veksten stoppe opp. Smerte er en naturlig del skal en komme videre til neste fase. Det er også viktig å
forstå at en ikke kan lede på samme måte i pionerfasen som i delegeringsfasen. Nedenfor skriver jeg
stikkordsmessig litt om de ulike fasene. Det som er hele tiden viktig er å spørre seg. Er de strukturer vi har
funksjonelle for å nå det oppdrag og kall Gud har gitt oss. Tjener de oppdraget?
Pionerfase: (utgående)
Kjennetegn på fasen:
o
Skaper et godt hjem
o
Entusiasme – gleder
o
Enhet og familie
o
Tro, optimisme og energi
o
Visjon og identifikasjon
o
Villig til å gi mye inn og ofre
o
Veldig organisk, hurtige avgjørelse
o
Sterk vi følelse
o
Viktig å: Modellere de viktige verdiene
o
Viktig å: Ha en tydelig visjon og verdier
o
Viktig å: Få et brett eierskap og få frem ledere
o
Viktig å: Tilpasse aktivitet etter mengde folk
Krise: Autoritet
o
Folk begynner å stille spørsmål
o
Gode ting vendes til irritasjons momenter
o
Det vi ofte ser etter er de skyldige – hvem gjør det vanskelig for oss.
o
Har jeg medbestemmelses rett?
o
Se apostlenes gjerninger kapittel 6.
Struktur fase: (Innover)
Kjennetegn og viktig fokusområder i fasen
o
Hjemmet utvides og men trenger flere rom der den enkelte finner sin plass.
o
Konsentrasjon i lederteamet - mer fokusert som leder på sine styrker.
o
Vekst i kvalitet i ulike tjenester.
o
Flere blir involvert i tjeneste – nye nivåer av lederskap. Delegerer ansvar.
o
Tydelighet i struktur (Det kan bli svært inneffektivt i slutten av pionerfasen)
o
Trening av ledere. (første fase vokser frem lederskaps potensial – finner det ut)
o
Nå trener du lederskaps kompetanse og setter mer og mer i funksjon.
o
Trene ledere bredt og hjelp slik at folk kan finne sine talenter.
o
Skape eierskap til visjon og verdier i bredden av organisasjonen
o
o
o
o

Krise: Autonomi – selvstyre krise.
Gode ledere begynner å spørre om det er plass for dem noen begynner å forlate
organisasjonen
Spørsmål: Er det plass for min visjon og det Gud har kalt meg til?
Noen ønsker større frihet og rom og ansvar.
Gjør vi det vi er kalt til å gjøre – når vi ut?
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DELEGERENDE FASE (utover fokus)
Kjennetegn og viktig fokusområder i fasen
o
Skaper flere hjem der folk kan få større ansvar til å lede selv
o
Fra delegering til bemyndigelse
o
Større rom for mangfold, frihet og ulike utrykk
o
Ulike deler i organisasjonen går inn i pionerfasen
o
Multipliserer: Entusiasme, overgivelse, tro, optimisme, kreativitet.
o
Viktig at verdier og visjon er på plass – hvis ikke kan det skape kaos. – (Hvis en
ikke har gått gjennom strukturfasen på en god måte, kan mange kulturer bli bygd opp ved
siden av hverandre og en mister enheten).
o
Samme DNA (Visjon og verdier) og videre vekst.
o
Apostlenes gjerninger 7-14. Multiplisering av tjenester og team.
o
o

o
o
o
o
o

Krise – Tillitt.
Folk begynner å bli sine egne konger, og misstillitt kan vokse i ulike nivåer og
situasjoner.
Du lurer på om du passer som leder. Noen begynner så stiller spørsmål med
ledelsen. (Fare for at du forlater broen og begynner å lede andre ting. Noen
ledere finner ut at de ikke helt nødvendige, og begynner å lage sine egne grupper, men
mister overblikket).
De ulike underlederne tenker at de klarer seg selv og ser ikke nødvendighet av
kontakt med hovedlederne.
Folk kommer til lederne og utrykker misstillitt til andre. Det kan oppstå misstillitt
mellom ulike gruppene, inne i gruppene og også til hovedlederskapet
Det som er bra i begynnelsen (skape rom og frihet) kan skape problemer mot
slutten av fasen.
Noen går ut med mistillit og starter noe nytt for seg selv. Med mistillit i sitt DNA
multipliseres misstillitt.
DET SOM SKJER NÅR ALLE SKAL BYGGE SITT EGET SYSTEM:
! Blir svært ineffektivt – penger, talenter, kommunikasjon osv
! Trøtthet – mistillit, dårlig kommunikasjon. Folk blir trøtte.
! Noen bare sier – det er nok, og går ut og gjør ting på egen hand.
! Leder til mye smerte.
! De ser sitt eget kongedømme, det er første prioritet, i tid, penger – og det investerer
ikke inn i helheten
! Ingen enhetlig retning og visjon.
! Ingen ledere på broen – som gir retning og tar ansvar.

Det kreves modig og trygt lederskap for å lede gjennom denne fasen. Det kreves lederskapsevner på alle de fire
nevnte områdene over. Det store spørsmålet vil bli: Hvordan bringe inn enhet.
KOORDINAVITVE FASE – innover og utover fokus.
Dette er fasen der i samme organisasjon, kan de ulike delene befinne seg i samtlige av de foregående fasene. Noe
arbeid er kanskje i pionerfasen, annet er i strukturfasen. Kanskje har deler av organisasjonen vokst seg så stor at
det er på vei inn i delegerings fasen. Som organisasjon er man nå kommet over i koordineringsfasen.
Kjennetegn og viktig fokusområder i fasen
o
Tydelig misjons erklæring, med ett sett med verdier og praksiser som forventes
at leves ut.
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o

o
o
o

o
o
o
o
o
o

Tydelig visjon på hvor vi er om 5-7 år Hvilke synlige utrykk
får det oppdrag
(misjon) vi er kalt til på 5-7 års sikt. hvilke bilde ser vi.
Tydeliggjøre og arbeide med en god kommunikasjons struktur
Arbeide og Bygge på relasjonene fra lederskap ut til lederne
Bygge videre og fordype relasjonene mellom hovedlederne og andre
ledergrupper. Alt handler om å bygge opp tillitt, respekt og det tar tid å bygge
noe nytt.
Bygge inn i strukturen funksjoner av personlig omsorg og støtte som kan
helbrede og gi hjelp til mennesker. Såra mennesker vil fortsette å såre.
Nye lederskaps trening. Hva er vår lederskaps stil. Finne organisasjonens måte å
utvikle ledere på, og sikre kvalitet i lederutvikling.
En ny organisasjons struktur.
Mentoring – coaching av lederne. Må bygge opp en og struktur for mentoring og
coaching.
Nye finansiering, gjennomtenke gode økonomiske systemer. Skape økonomisk
eierskap og nærhet til den enkelte i en stor organisasjon.
Det er i denne fasen svært viktig med et mangfold i lederskapsteamet. Enhet i
visjon men stort mangfold av personlighetstyper og kunnskap i lederteamet.

Hvilke følelse sitter du igjen med når du ser dette? Kan skje er du slik som meg som tenker. Pionerfasen, det ser
bra ut. Mye glede. Strukturfasen: Spennende, mye glede, men også mye arbeid. Delegeringsfasen og
koordineringsfasen – MYE ARBEID. Det vil alltid være viktig å tenke gjennom. Er vi villig til å betale prisen.
Hva har jeg utrustning til. Det er også viktig å være klar over den bibelske sannhet: ”En slår tusen – to slår ti
tusen”. Når vi står sammen, gitt til hverandre. Kan utnytte hverandres styrker, er det utrolig hvor langt Gud kan
føre oss. Det ligger en enorm kraft i å fungere som en kropp (organisk) i et teamlederskap når en Gud kaller en
til å bygge en stor organisasjon.
Spørsmål til refleksjon.
o

I hvilken fase er deres menighet?

o

Begrunn hvorfor du tror dere er i denne fasen?

o

Hvile type ledelse og ledere trenger tror dere i denne fasen? Har dere det?
Utrustning, gaver, personlighet, (tenk disk) aldersgruppe, kjønn osv.

o

Hva vil være det viktigste dere kan gjøre for å vokse inn i neste fase?
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