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Innledning 
 
Først noen ord om meg selv, min bakgrunn og mitt forhold til tematikken som tas opp på 
denne konsultasjonen. Som gammel dissenter og frikirkemann, skulle jeg kanskje ha holdt 
meg unna å mene noe som helst om menighetsutvikling den ærværige norske statskirke. 
Dagens besøk i ”løvens hule” kan kanskje avkrefte eller bekrefte nettopp den saken. Kanskje 
er jeg som Daniel avhengig av et under for å overleve?!  Jeg jobber til daglig som lærer og 
forsker ved Ansgar Teologiske Høgskole i Kristiansand, og har ulike stillinger ved denne insti-
tusjonen de siste 20 år. Og så har jeg altså som et ”seniorprosjekt” – som det vel heter når 
man starter på noe etter fylt 50, blitt opptatt i dr. programmet på MF - med Harald Hegstad 
som veileder. Jeg er også selv aktiv i Misjonsforbundets menighet i Kristiansand, der jeg også 
har deltatt i ei arbeidsgruppe som har søkt å implementere menighetstenkning fra Purpose 
Driven Church-konseptet, dvs. fra Saddleback Community Church i Los Angeles.   
 
Så til mitt oppgitte tema.  Det er noen begreper i dette som jeg kanskje aller først bør defi-
nere:  
Begrepet menighetsutvikling definerer Harald Hegstad på en enkel – og etter min oppfatning 
– dekkende måte i sin artikkel om menighetsutvikling i HPT 1/2003 side 61:  
 

Et målrettet arbeid for å sette menigheten i bedre stand til å være det den er kalt til å være, og å 
gjøre det den er kalt til å gjøre. 

 

Men hva er så importerte konsepter?  Ordet importert indikerer at det er noe som ikke har 
norsk opprinnelse.  Det er altså noe som tas inn ”fra utlandet”, som vi sier.  I dette tilfelle 

                                                 
1   Hegstads artikkel ”Hva er menighetsutvikling, og hvorfor behøves det?” finnes i: Halvårs-
tidskrift for praktisk teologi nr. 1/2003.  Jf. også følgende artikler av Olav Skjevesland som gir en 

god forståelse både for problematikken knyttet til menighetsutvikling – eller menighetsopp-
bygging, innenfor Dnk: ”Å bygge opp menigheter i folkekirken”, TTK 4/1988 og ”Menighets-

utvikling eller menighetsplantning? Territorialmenigheten under press”, HPT 1/2003.  Se 

også Skjeveslands bok fra 1993: Huset av levende steiner. En teologi for menighetsoppbyg-
ging, Oslo, Luther Forlag, spesielt s. 15ff. om begrepet menighetsoppbygging.    
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handler det om menighetsutviklende materiale som ”importeres” fra USA og fra Tyskland.  
Ordet konsept betyr jo egentlig utkast eller plan. Og det kan jo kanskje gi mening. Det hand-
ler om planer, utkast til hvordan menigheter kan utvikles eller bygges. Jeg har brukt selv 
brukt dette begrepet for å betegne den type importert menighetsutviklende materiale som 
jeg jobber med i mitt prosjekt. Men mest bruker jeg nok det noe mer nøytrale begrepet me-
nighetsutviklende materiale.  
 
Jeg kommer til å dele mitt innlegg i to hovedpunkter.  Først vil jeg gi en presentasjon av mitt 
empiriske forskningsprosjekt og av de aktuelle menighetsutviklende konseptene.  Den stats-
kirkelige menigheten som jeg har gjennomført feltarbeid i, kommer jeg også til å gi en kort 
presentasjon.  I mitt andre hovedpunkt vil jeg trekke opp noen perspektiver – i form av re-
fleksjoner og vurderinger på bakgrunn av funn jeg har gjort i den statskirkelige menigheten 
jeg har jobbet med. Målet med min opptreden på denne konsultasjonen må bli å ”vitne” litt 
om det jeg har sett og hørt i den statskirkelige menigheten jeg har undersøkt – og forsøke å 
komme med noen refleksjoner og vurderinger som kan være relevante og ”matnyttige” med 
tanke på det dere jobber med i dette prosjektet.    
 
I   
Presentasjon av forskningsprosjektet, Voie menighet og av de aktuelle menighetsutviklen-
de konseptene 
 
Litt om forskningsprosjektet 
 
Hovedfokus i studien er altså å beskrive og forstå ekklesiologisk endring på lokalt menighets-
plan.  Det handler med andre ord om den endring av menighetstenkning og kirkelig praksis 
som skjer i møtet mellom den ekklesiologi og de endringsstrategier som presenteres i det 
aktuelle menighetsutviklende materialet og brukermenighetens kirkelige tradisjon og lokale 
behovssituasjon.  Studien handler med andre ord om et ”ekklesiologimøte”, der etablert, 
konfesjonelt betinget og lokalt farget tenkning om lokalmenighetens natur og funksjon, ut-
fordres av en ny ekklesiologisk tilnæring – som kommer ”utenfra”, i dette tilfelle i form av 
importert menighetsutviklende materiale.  
 
Et sentralt spørsmål i min undersøkelse er hvordan slike lokale ekklesiologier skapes eller 
formes i dette møtet mellom ”gammel” og ”ny” menighetstenkning, og min hovedtese høres 
omtrent slik ut: Lokale ekklesiologier utvikles i en teologisk og organisatorisk endringspro-
sess (eller kanskje mer presist - i en ekklesiologisk kontekstualiseringsprosess) der det opp-
står en interaksjon mellom materialet/konseptene som anvendes og den lokale og konfesjo-
nelle konteksten det brukes i.  Begrepet lokal ekklesiologi bruker jeg som den amerikanske 
teologen Jackson W. Carroll definerer det.  Han sier (i min norske oversettelse): Begrepet 
”lokal ekklesiologi” handler om lokal menighetstenkning, organisatoriske former og lokalkir-
kelige praksis som utformes lokalt og som er den lokale forsamlings forsøk på å gi et tids-
messig passende uttrykk for det kristne budskap og også å tilpasse sin kirkelige tradisjon til 
aktuelle interne og eksterne behov.2    
 

                                                 
2   Carroll, Jackson W. 2000: Mainline to the Future. Congregations for the 21st Century, 

Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky, s. xii. 
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Konkret spør jeg da i min studie om 1) hvilken innflytelse den ekklesiologi og endringsstrate-
gi som presenteres i materialet fra de importerte konseptene jeg har valgt ut, har for case-
menighetens valg av menighetsutviklende materiale, for implementeringen av dette og for 
utfall av endringsprosesser som igangsettes – og 2) hvilken innvirkning har den lokale og 
konfesjonelle brukerkonteksten for valg, implementering og utfall?  I undersøkelsen min 
bruker jeg såkalt kvalitativ metode, der feltarbeid med intervjuer, observasjon og annen da-
tainnsamling står sentralt.  Jeg hadde opprinnelig planer om å ha tre casemenigheter; en 
statskirkelig, en bedehusforsamling og en frikirkelig menighet.  Men det ser ut til å ende med 
to case; Voie menighet i Kristiansand og en menighet (sannsynligvis) i Det Norske Misjons-
forbund. Jeg skal kort presentere Voie menighet, siden det er den empirien som jeg så langt 
har jobba med. 
 

Noen ord om de importerte konseptene  

Et stort antall menigheter både fra Den norske kirke, bedehusbevegelsen og ulike frikirker i 
Norge har i sitt menighetsutviklende arbeid de siste årene valgt materiale fra Naturlig kirke-
vekst3, Willow Creek-kirken i Chicago4 og fra Saddleback-kirken i Los Angeles5. Det oppgis fra 
formidleren av Naturlig kirkevekstmaterialet i Norge at siden høsten 1998 har over 220 loka-
lemenigheter med ulik kirkelig tilhørighet gjennomgått menighetsanalysen som tilbys.  Wil-
low Creek Association fikk sin avlegger i Norge i 1998 og har i dag i overkant av 150 med-
lemsforsamlinger fra de fleste kirkesamfunn. Et stort antall prester, pastorer og menighets-
ledere fra Norge har deltatt på Willow Creek-konferanser både i Chicago, Los Angeles og 
Norge med fokus på menighetsbyggende arbeid.   
 
Saddleback Valley Community Church har så langt ikke fått noen organisatorisk avlegger i 
Norge, men det har deltatt et betydelig antall prester, pastorer og menighetsledere fra nors-
ke menigheter de siste årene på Saddelback-konferanser i Los Angeles.  Et stort antall me-
nigheter både i USA og i verden for øvrig har gjennomgått en revitalisering etter såkalt ”pur-
pose-driven” menighetsmodell (jf. www.saddleback.com). Situasjonen ser også ut til å være 
den at menigheter som bruker Naturlig kirkevekst, ofte også er brukere av materialet fra 

                                                 
3  Begrepet ”naturlig kirkevekst” er skapt av den tyske kirkevekstforskeren Christian A. Schwarz i for-
bindelse med at han undersøkte mer enn 1000 menigheter i 32 land på alle 6 kontinenter tidlig på 90-
tallet.  Det han da fant, var at voksende menigheter har noen kvalitetstegn felles (Schwarz 1996, 1999, 
Schwarz/Schalk  1999).  Schwarz utviklet også en analysemetode for å finne ut hvilke tegn på kvalitet 
som var minst utviklet i en menighet, den såkalte ”minimumsfaktoren”.  Hans teori er at dersom en 
menighet utvikler de områder den er svakest på, vil veksten øke.  I sin paradigmeanalyse viser han 
hvilke uheldige konsekvenser en ensidig spiritualistisk og en teknokratisk måte å tenke på får for 
vekstarbeidet (jf. Schwarz 1993).  Han argumenterer selv for en annen måte å tenke på, som han kaller 
”biotisk” (Schwarz 1996:61-83).  
4  Willow Creek kirken i Chicago  ble startet midt på 70-tallet av pastor Bill Hybels og entusiastiske ung-
dommer som ville skape et tidsrelevant og evangelisk menighetstilbud (Hybels 1995).  Willow Creek 
Association ble stiftet i 1992 med det formål å hjelpe menigheter rundt om i verden å bygge bibelsk 
fungerende fellesskap (jf. Church Leaders Handbook 1996:17-40). På mindre enn 10 år har over 5000 
forsamlinger fra over 90 kirkesamfunn meldt seg inn i dette nettverket (jf. www.willocreek.org).   
5  Saddleback Church i Los Angeles ble startet av pastor Rick Warren på slutten av 70-tallet og har vokst 
til ca 15 000 aktive medlemmer på ca. 20 år (jf. Stafford 2002).  Det kan sies at Saddleback Church har 
samme agenda som Willow Creek.  ”Growth Without Compromising Your Messsage and Mission” er 
undertittel på R. Warrens bok ”Purpose-Driven Church” som har fått betydelig utbredelse i hele ver-
den (Warren 1995). Se også Warren 2001 og 2002. 
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Willow Creek og/eller Saddleback.  Medlemslister fra Willow Creek Norge, viser at mange 
menigheter/kirker/organisasjoner kombinerer bruk at Naturlig kirkevekst og materiale fra 
Willow Creek.   
 
Hva brukes av materiale fra Naturlig kirkevekst, Willow Creek og Saddleback som i norske 
menigheter?  Som vedlegg til dette manuset finnes en foreløpig oversikt jeg har utarbeidet 
over materiale fra og om de tre menighetsutviklende konseptene jeg arbeider med. Det er 
naturlig at det er pådriverne og ideologene i prosessene (i Voie prestene og et par andre) 
som har satt seg best inn i materialet fra Naturlig kirkevekst og Willow Creek.  I Voie menig-
het har man valgt, iflg. en sentral informant, å ”slippe ut” mer og mer at ideologien eller teo-
logien i materialet etter hvert som etter hvert som ulike arbeidsgrupper og utvalg jobber 
med ulike områder man satser på å utvikle.6     
 
Av materiale man viser til, kan nevnes: Chr. Schwarz’ bok: Naturlig kirkevekst, - og kortutga-
ven: ABC i Naturlig kirkevekst.7  I tillegg har man i Voie, i hvert fall i lederskapet, satt seg noe 
inn i: Nådegavetesten.  Men pga. rimelig sterke reaksjoner både i menighetsråd og blant 
medlemmer – både på nådegaveteologien og oppdagelsesmetoden i denne boka, har man 
valgt å ikke legge denne til grunn for utvikling av gaver og frivillig tjeneste i menigheten.  
Ellers ser det ut til at mye av innholdet i konseptene er formidlet muntlig gjennom informa-
sjon og undervisning. Når det gjelder Willow Creek-materiale, er det først og fremst innenfor 
barnearbeidet man kan snakke om bruke av materiell.  Her er det Promiseland-opplegget er 
brukes. Inspirasjonen menigheten ellers har mottatt fra Willow Creek er formidlet gjennom 
konferanser både i Chicago og i Norge.  
 
Spør man om hva slags menighetstenkning (ekklesiologi) og veksttenkning som finnes i kon-
septene/materialet, er svaret relativt åpenbart for alle som setter seg litt inn i innholdet. 
Både menighets- og veksttenkningen, som finnes i konseptene, har helt klart sine røtter i den 
evangelikale kristendomsforståelse og teologi.  I Norge er vi vel mest vandt til å knytte denne 
type kristendomsforståelse til Lausannebevegelsen og til Lausannepakten fra 1974. I forhold 
til ekklesiologi og menighetsutvikling vil betoningen her ligge på bibelordets normative rolle, 
sammenhengen og nærheten mellom Kristus og kirken/menigheten – som Kristi legeme og 
enkeltkristnes og fellesskapets vekst og utvikling.8 Viktige stikkord er også evangelisering, 
misjon, sosialt ansvar og personlig frelse. Veksttenkningen som man finner i konseptene ser 
det ut til å bygge på mer tradisjonell evangelikal sjelevinneriver som blir kombinert med kir-
kevekstbevegelsens fokus på systematisk vekstarbeid og (for konseptene fra Saddleback og 
Willow Creek’s vedkommende) også moderne strategisk markedsføringstenkning.  
 
 
Litt om Voie kirke og denne menighetens bruk av materiale fra Naturlig kirkevekst og Willow 
Creek 

                                                 
6   Strategiplanen i Voie (Strategier og strukturer for Voie menighet, 1/2004), navngir en 

rekke slike ”utviklingsområder”.  Hele 9 utvalg er opprettet. Dett er: Utvalg for bønn, under-

visning, delaktighet, givertjeneste, varme relasjoner, livsnære grupper, inspirerende gudstje-

nester, behovsorientert evangelisering, arbeid blant barn og ungdom. 
7  Denne har kommet i ny utgave med tittelen: ABC i Naturlig menighetsutvikling.  I 2005 

kom også ABC i Naturlig menighetsutvikling i folkekirken. 
8  Jf. min kursbok: Fellesskap som vokser. En evangelikal teologi for det menighetsbyggende 
arbeid, ATH 2004,  s. 13-19. (uferdig manus). 
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Voie menighet i Vågsbygd i Kristiansand, er min første casemenighet. Voie ble eget kirkebok-
føringsdistrikt i januar 1973.  Fra 1978 ble Voie eget sokn med egen sogneprest og klokker 
som ble ansatt samme år. Etter en periode i leide lokaler, kunne man i desember 1982 flytte 
inn i 1. byggetrinn av den nybygde kirken.  2. byggetrinn kom i 1990.  Totalt hadde man da 
plass til 240 mennesker i kirkesalen, og med åpninger til tilstøtende rom – kunne ca. 600 få 
plass.  I lys av menighetens historie, og før påvirkningen fra Naturlig kirkevekst og Willow 
Creek, er det flere faktorer som viser at Voie kirke framstår med en aktiv kjerne av mennes-
ker som har vært opptatt av å bygge et trosfellesskap innenfor den statskirkelige ramme.  
 
Den store dugnadsinnsatsen i starten av menighetens historie vitner om dette.  Det samme 
gjør den store frivillig innsats fra et mange mennesker i et stort spekter av ulike aktiviteter – 
og ikke minst en systematisk givertjeneste knyttet til menighetsdriften.  Det har også kom-
met mennesker til menigheten med bakgrunn i aktiv bedehustradisjon og – spesielt de siste 
årene - fra frivillige misjonsorganisasjoner, som for eksempel Ungdom i Oppdrag, som kan 
sies å ha befestet og styrket ”trosmenighetsprofilen”. 
 
I Voie menighet har det de siste 4-5 åra foregått en målbevisst prosess i forbindelse med valg 
og innføring av menighetsutviklende materiale fra Naturlig kirkevekst.  Man kan si at proses-
sen består av to faser; prosessen fram til strategiplanens ferdigstillelse og etter.9 I perioden 
fra 2001 til strategiplanen ferdigstillelse 2004, preges noe av prøving og feiling, mens fasen 
etter at strategiplanen var ferdig formaliseres prosessene i langt større grad – bl.a. gjennom 
en rekke utvalg for ulike satsningsområder.10 Man kan også si at det har skjedd en bevisst 
integrering av Naturlig kirkevekst i de etablerte kirkelige strukturer i Voie menighet. Bevisst-
heten ser altså ut til å ha vært høy under hele prosessen i forhold til materialets karakter og 
den folkekirkelige konteksten.  Selv om innføringen har vært målbevisst, kan den også sies å 
ha vært langsom og noe utprøvende i forhold til de kontekstuelle betingelsene.   
 
Påvirkningen fra Willow Creek har vært en stor inspirasjonskilde for de personene i Voie som 
har deltatt på konferanser fra våren 2003.  Det erkjennes imidlertid i den samtalen jeg hadde 
med deltakerne, at denne type inspirasjon lett blir noe for de få – mens menigheten som 
sådan blir stående utenfor.  Nå skal det også sides at det er blitt jobbet konkret på lederplan 
og menighetsplan for å formidle inspirasjonen i egne møter og samlinger, men inspirasjons-
nivået synes aldri å kunne bli så høyt i denne type videreformidling som i direktekontakt 
med ”kilden”. Interessant er det også å merke seg at flere av informantene er opptatt av at 
inspirasjonen fra Willow Creek bekrefter, konkretiserer og visualiserer den menighetstype 
(eller menighetsutvikling som) materialet fra Naturlig kirkevekst presenterer. 

                                                 
9    Strategiplanen bærer navnet: Strategier og strukturer for Voie menighet, 1/2004 
10   Strategiplanen beskriver ni slike utvalg og ”utviklingsområder”. Dette er: Utvalg for bønn, 

undervisning, delaktighet, givertjeneste, varme relasjoner, livsnære grupper, inspirerende 
gudstjenester, behovsorientert evangelisering, arbeid blant barn og ungdom. 
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2  
Perspektiver: Refleksjoner og vurderinger på bakgrunn av funn i Voie menighet 
 
I det følgende vil jeg knytte noen refleksjoner og vurderinger spesielt til et av de sentrale 
spørsmålene som jeg jobber med i prosjektet mitt: Hvorfor velger norske menigheter denne 
type materiale i sitt menighetsutviklende arbeid?  Knyttet til Voie kirke som casemenighet 
lyder spørsmålet: Hvorfor man har valgt dette materialet i Voie menighet?  Det er imidlertid 
også et annet spørsmål som står sentralt i undersøkelsen – og som jeg vil relatere litt til un-
derveis i de perspektivene jeg trekker opp. Og dette spørsmålet lyder: Hva skjer i og med 
ulike menigheter som bruker denne type menighetsutviklende materiale? Knyttet til Voie blir 
spørsmålet: Hva skjer i og med Voie menighet (som tradisjonell kjernemenighet og folkekir-
kemenighet) som følge av påvirkningen fra Naturlig kirkevekst og Willow Creek?  
 
1.  I Voie ser det ut til at man velger denne type menighetsutviklende materiale for å dekke 
et behov for en egnet lokal ekklesiologi og strategi for å utvikle menigheten etter. 
 
Flere av informantene er opptatt av at de importerte konseptene man har valgt i Voie me-
nighet, ikke har skapt behov, men at de har svart til behov som allerede finnes i menigheten. 
NMU/WCCC-materialet har dermed hatt den funksjon, i forhold til behovssituasjonen, at det 
har hjulpet informantene til å identifisere behovene og blitt en hjelp til å beskrive dem.  Dette 
ser man kanskje mest tydelig i måten intervjupersonene beskriver de ekklesiologiske mang-
lene på.  Her brukes det både ord/begreper og forestillinger/teorier fra NMU/WCCC-
materialet. Man snakker om virkeliggjøring av det allmenne prestedømme, om organisk (jf. 
biotisk) menighetsforståelse, om tjeneste basert på nådegaver, om bibelsk menighetsliv, osv.    
 
Informantene gir altså uttrykk for en relativt stor bevissthet om ”mangelsituasjonen” i me-
nigheten.  Disse manglene blir altså beskrevet med hjelp av begreper og forestillinger fra 
NMU/WCCC-materialet. Men samtidig er utgangspunktet for denne beskrivelsen er den fol-
kekirkevirkelighet som informantene står midt oppe i i Voie menighet. Flere slike ”ekklesio-
logiske mangler” folkekirkemenigheten nevnes av informantene: Lite praktisering av i troen 
(som en informant uttrykker seg), lite syn for fellesskapet og lite involvering i menighetslivet 
fra mange av medlemmene.  Dessuten pekes det på at det i folkekirkemenigheten er lite 
fokus på åndelig vekst og at det er lite egnet miljø for slik vekst.  En av informantene peker 
på at dagens menighetsrådsordning er lite egnet til å møte de utviklingsmessige behov i me-
nigheten.  Og endelig er det en informant som påpeker at folkekirkemenighetene er dårlig 
rustet til å møte den åndelige og kulturelle utfordring som har oppstått i overgangen fra 
modernitet til postmodernitet.11  

                                                 
11   Interessant for denne konsultasjonen kan det kanskje også være å få et lite innblikk i 

det jeg kaller ”brukerkontekstens innvirkning” på begrunnelser som blir gitt for valg av me-

nighetsutviklende materiale i Voie menighet.  Analysen har vist at valget av menighetsutvik-
lende materiale i Voie menighet er gjort på selvstendig lokal basis – uten at man har invol-

vert sentral kirkeledelse i dette valget. Men flere av informantene gir uttrykk for tilfredshet 

med at biskopen under en visitas har gitt menigheten en positiv tilbakemelding på valg og 
bruk av materialet. Analysen viser også at den kirkelige brukerkonteksten har gitt klare fø-
ringer for valget av materiale: Man er og vil fortsatt være en folkekirkemenighet.  Dog ikke en 

”vanlig” sådan, men en som utvikler de kjennetegnene som står sentralt i NMU/WCCC-

materialet. I dette ligger at man underveis i valg og bruk av materialet, hele tiden er bevisst 

på den lokale og konfesjonelle brukerkonteksten.  Endelig viser analysen på dette punkt at 
Voie menighet som brukerkontekst har gitt noen spesiell utfordringer ved valg og innføring 
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Mine refleksjoner og vurderinger knytter jeg spesielt til beskrivelsen av menighetens behov 
og utfordringer i Voie menighet forstått som en ”ekklesiologisk mangelsituasjon”. I min tol-
king av materialet forsøker jeg å si noe om at menigheter velger denne type materiale for å 
finne et forklarings- og fortolkningssystem for å forstå og håndtere sin opplevde behovssi-
tuasjon.12 Mange lokale menigheter opplever at det arbeidet man står midt oppe i svarer 
dårlig til de behov som faktisk finnes både internt i menigheten og i menighetens lokale om-
givelser. Ofte oppleves dette som at menighetens virksomhet er lite relevant både for egne 
medlemmer og mennesker på utsiden av fellesskapet. I denne situasjonen er det selvfølgelig 
lett å ty til miljøer og materiale som tilsynelatende gir gode svar på de spørsmål man måtte 
ha og gode løsninger på de utfordringer man står overfor.   
 
Man opplever altså at den type materiale, som eksempelvis Naturlig kirkevekst represente-
rer, gir bedre svar på disse lokale utfordringene – enn kirkelige og teologiske tradisjon man 
er en del av.  Dermed kan det være naturlig å angi som et (tilleggs)svar spørsmålet jeg stilte 
om hvorfor folkekirkelige menigheter velger denne type menighetsutviklende materiale: En 
velger denne type konsepter i statskirkelige menigheter i mangel av noe bedre!!  Det kan jo 
også ligge der som en utfordring til denne konsultasjonen og til det arbeid som jeg forstår er 
i gang for å finne formålstjenlige strategier for å utvikle menigheter innefor folkekirka.  
 
Spør man om grunnen til at en slik ekklesiologisk mangelsituasjon har oppstått i norske 
(statskirke)menigheter, vil jeg gjerne få lov til å sitere og referere til et par av ”deres egne”, 
nemlig Olav Skjevesland og Trond Skar Dokka.  I en samtale jeg hadde med biskop Olav Skje-
vesland, viser han til at man på grunnlag av lutherdommens historie kan slutte at det er et 
underskudd på ekklesiologi i lutherdommen generelt – og i den lokale menighet spesielt. 
Derfor ser han også behov for ”å utvikle en lokalmenighetsteologi”.  Han viser også til forsøk 
som er gjort fra 1950- og 60-tallet med Menighetsinstituttet.  Men på grunn av ”litt klokere 
forvaltning av kirkeledelsen”, som han sier i intervjuet, kunne dette ha medført noe mer enn 
det ble.  Tiltaket ble borte i kirkepolitikk – da organisasjonene var sterke og ikke ville ha sats-
ning på menighetsrådene da man var redd for konkurransen.  ”Men jeg tror vi ser spor av 
noe som kommer”, sier Skjevesland.13    

                                                                                                                                                         
av dette materialet.  Informantene viser både til organisatoriske utfordringer (jf. dagens ord-
ning med valg av menighetsråd hvert 4. år) og teologiske (jf. spesielt nådegaveframstillingen i 

NMU-materialet).   
12   Fenomenet ekklesiologisk mangel som drivkraft bak menigheters søkning til den type 

menighetsutviklende materiale, kan også sees i lys av sosiologiske deprivasjonsteorier.  Ge-

nerelt sett søker jo deprivasjonsteori å forklare religiøst engasjement med at religion gir trøst 

og kompensasjon i situasjoner der mennesker er deprivert, dvs. at de mangler noe, jf. Fur-
seth, Inger og Repstad, Pål 2003: Innføring i religionssosiologi, Universitetsforlaget, Oslo, s. 

139-140.  Av Charles Glock’s ulike typer deprivasjonsteorier (se samme sted), vil det nok 

være psykologisk deprivasjon som kommer det ekklesiologiske deprivasjonsproblem nær-

mest.  Slik psykisk deprivasjon inntreffer når mennesker savner et fortolkningssystem de 

kan bruke for å orientere seg i tilværelsen, kan man da si at den type ekklesiologisk depri-

vasjon som jeg har beskrevet i Voie menighet, inntreffer når et lokalt menighetsfellesskap 
savner/mangler et egnet forklarings- og fortolkningssystem de kan bruke for å forstå og 

håndtere sin opplevde behovssituasjon. 
13  Sitat fra intervjuet med Olav Skjevesland, 18. mars 2005: ”Nå kan du si at lutherdom-

men generelt har et underskudd på ekklesiologi hele veien fra starten av – fordi at reforma-

sjonen den førte jo hele bevegelsen inn i hendene på fyrstene og dermed til de leke kristne, 
evangeliske fyrstene som så å si kirkens første medlemmer som tok seg av de første evange-
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I det interne meldingsblad for Det teologiske fakultet, UiO, har Trond Skard Dokka et kort 
artikkel der ha vurderer fenomenet Naturlig kirkevekst i forhold til luthersk og folkekirkelig 
kirke- og menighetstenkning. 14  Her henviser Dokka spesielt til det han kaller ”den kirkelige 
tilstand den opererer i”, og han viser til bevegelsen bort fra det lokale plan som har skjedd i 
kirka de siste tiår.  Oppmerksomheten blir ofte rettet mot sentralkrikelige forvaltningsopp-
gaver og byråkrati, sier han. Kirkevekstbevegelsen har derimot et langt tydeligere fokus på 
grunnplanet og gir et vell av ideer for hvordan engasjement kan kanaliseres inn i lokalmil-
jøet. Men størst vekt legger Dokka på det han kaller ”avteologisering av kirkelig liv og prak-
sis”.  Svekkelsen av den teologiske refleksjon i kirka gjelder både den tradisjonelle konserva-
tive fløy, representert både ved vekkelseskristendommen og den mer ortodokse lutherdom, 
og likedan i andre teologiske tradisjoner i kirka.  Dermed har det oppstått et tomrom, og han 
påpeker videre: 

 
Derfor kan en med betydelig rett tale om teologiens tilbakegang som premissleverandør til nors-
ke menigheter.  Det gode med dette er at det innebærer en form for frigjøring fra tidligere auto-
ritære diktat fra teologiske høvdinger. Menighetene er frie til å tenke nytt.  Også det har bidratt 
til å gi bevegelser om K-vekst et stort spillerom.  Problemet er at avteologiserte menigheter er 
fratatt redskaper og målestokker for å vurdere det nye.  Mange norske menigheter er blitt for-
svarsløse overfor framgangrike fornyelsesretninger, hva enten de kommer herfra eller derfra. 
(Dokka 2000:4).   
 

Mange av disse svarene på hvorfor det har oppstått ”et tomrom”, en mangelsituasjon i nors-
ke (stats)kirkelige menigheter kan ha noe for seg.  Jeg skal ikke begi meg inn i en vurdering 
av akkurat det, men kanskje heller kaste fram en påstand om at det vil være svært avgjøren-
de for mange kirkesamfunn og menigheter å gjøre noe med denne situasjonen. Man kan jo 
tenke seg ulike senarier her, fra at man ikke gjør noe i det hele tatt, til at man hopper på det 
første og det beste – og til at man går inn i en bevisst menighetsutviklende prosess knyttet til 
egen tradisjon og historie.15  Og en liten sluttkommentar på dette punktet – sett i lys av de 
konseptene som står i sentrum i min undersøkelse: Det vil ikke minst være viktig for menig-
heter og kirkesamfunn som ikke entydig er evangelikale i sin identitet, å satse på et noe mer 
”skreddersydd” materiale for sin menighetsutvikling.  
 

                                                                                                                                                         
liske menigheter og gav dem beskyttelse og et slags frirom. Så slapp man også å tenke ut en 

selvstendig ekklesiologi, men man la seg altså i armene på fyrstene. Noen vil si at det var en 
nødvendighet og en tvang, andre vil at det var en god teologisk grunn for dette. Fyrstene var 

kirkens fremste medlemmer som troende lekfolk.  Men lutherdommen mener jeg fra gam-

melt av har et underskudd på ekklesiologi. Og det har ligget der også fordi man har vært så 

nært knyttet til staten – som et appendiks til statsstyrelsen. Men nå igjen, sier jeg at nå må 

man begynne å utvikle en lokalmenighetsteologi.” 
14   Jf. artikkelen ”Anvendt ekklesiologi”, i:  Sine nomine 1/2000, meldingsblad for Det teologiske fakul-
tet, UiO, s. 4. 
15  Det er nettopp dette H. Hegstad gjør seg til talsmann for i artikkelen ”Hva er menighets-
utvikling, og hvorfor behøves det? (2003), der han sier, s. 8: ”Vi trenger å introdusere impul-

ser, ideer og konsepter utenfra, men vi trenger også en kritisk vurdering av de konsepter vi 

importerer. Vi trenger en tilpasning og fortolkning for norske forhold, i lys av den teologi og 

den kirkeforståelse vi opplever som vår.  Etter mitt skjønn gjenstår det atskillig arbeid for å 

utvikle bærekraftige konsepter for menighetsutvikling i norsk sammenheng.” (Hegstad 

2003:8)  
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2.  I Voie menighet har man valgt denne type konsepter/materiale for å utvikle kjernemenig-
heten. 
 
Bevisstheten om at man utvikler en menighet innenfor den folkekirkelige ramme, er stor i 
Voie kirke.  Alle informantene uttrykker også stor lojalitet mot denne sammenheng man står 
i.  Samtidig er det hos et flertall av informantene en høy bevissthet og klare utsagn om at det 
vil være riktig å utvikle – eller videreutvikle – trosmenigheten (som man gjerne bruker som 
betegnelse på kjernemenigheten) ved hjelp av det materiale man har valgt fra Naturlig kir-
kevekst og Willow Creek. Dette gjør at man må følge et slags strategisk dobbeltspor. Dette 
strategiske håndgrepet er i prinsippet ikke noe annet enn det den tradisjonelle kjernemenig-
hetsstrategien går ut på – å utvikle folkekirkemenigheten gjennom en levende og aktiv tros-
menighet.16 Denne tenkningen, uttrykker en av de sentrale informantene slik: 

 
Bygge innenfra, og mye av formålet med det tenker jeg er jo at kristne mennesker trenger et sted 
å høre hjemme, og det må vi ta ansvar for å bygge opp. Kristne familier trenger menighetshjem-
met.  Men det andre det er at - når det gjelder å skulle vinne nye mennesker for Kristus og føre 
de til tro, så er vi avhengige av å ha et fellesskap å tilby, altså et åndelig hjem, grupper, gudstje-
nester, omsorgsfellesskap.  Og hvis ikke vi har dette, så tror jeg at vi vil være kirke på feilaktig 
måte, for vi kan ikke be mennesker om å komme til tro, få del i et nytt liv og så ikke ha fellesskap 
å tilby.  Ja, det er altså tenkningen.   

 
Men både prestene og flere av de andre informantene er opptatt av den utfordringen og 
problematikken som ligger i dette strategiske dobbeltsporet. En av dem uttrykker dette slik: 
 

I folkekirka har vi utrolig store muligheter, hvis vi klarer å bruke dem, og anvende dem og være 
på hugget.  Men trosmenigheten må på en måte være på hugget for å se dem, for å engasjere 
dem, for å dra dem med, for å gi de det fellesskapet de sjøl ikke opplever at de har behov for, på 
en måte - for sin tro - for de fleste av dem har faktisk det likesom. Så vi må ri to hester.  Det blir 
sånn balanse da, hvor skal en vektlegger hva - og når.  Så det sliter vi med inni mellom.   
…….Men jeg tenker samtidig at du er avhengig - for å drive bredt sånn folkekirkelig - med masse 
seremonier - og hele den pakka der, så må du ha en trosmenighet som er der.  Og samtidig så 
tror jeg også det er veldig viktig for trosmenigheten å møte den litt ytre kretsen.  For det er en 
ganske stor utfordring i det også, for de har en annen måte å tenke på.  Så egentlig så tenker jeg 
at det er to biter som gir veldig store muligheter.   

 
Denne informanten bruker altså uttrykket ”å ri to hester samtidig”, om denne strategien. En 
av de andre informantene bruker også dette begrepet, men i tillegg bruker han uttrykkene 
”dobbeltspill” og å ha ”to tanker i hodet samtidig”.   

 
Kanskje bare si - vet ikke om det er å foregripe her, men vi har jo to tanker i hodet samtidig: Det 
er å fortsette å være folkekirke på tradisjonelt vis, og der er vi nødt til å være som prester.  Sam-
tidig som vi bygger menighet i en nyere forstand. Så det blir et dobbeltspill.  
………….Vårt problem er at vi må ri to hester. Vi er nødt til å fortsette å være en statskirkemenig-
het, samtidig som vi - litt flåsete sagt - driver frimenighet i statskirkemenigheten. Det er muligens 
en veldig god karakteristikk, muligens er den flåsete. Så jeg opplever det som å ri to hester, og at 
den ene hesten - folkekirken - er på den ene siden sett en hemsko, en klamp om foten, som tar 
masse av vår tid, og som sinker oss noe aldeles forferdelig, og som kan drive oss til vanvidd og 
gjøre oss motløse.  Samtidig er folkekirken en unik mulighet for menneskefisking.   

                                                 
16  Til dette, se….., og Hegstad 1996:    . 
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Denne uttalelsen er spesielt interessant, ikke bare fordi den tydelig viser hva en engasjert 
menighetsutvikler i en aktiv folkekirkelig kjernemenighet kan oppleve i relasjon til den store 
folkekirkemenighetens behov, men også fordi utsagnet uttrykker det som kan skille Voie 
menighets nyvalgte strategi fra den mer klassiske eller tradisjonelle strategi for å utvikle 
kjernemenigheten innenfor folkekirkens rammer. Selv om utsagnet om at man ”driver fri-
menighet i statskirkemenighet”, er noe ubeskyttet og ”flåsete”, sikter det tydelig – i sam-
menhengen det står i i intervjuet, til karakteren av NMU/WCCC-materialet og hvordan dette 
preger menighetsutviklingen.     
 
Et aktuelt spørsmål i lys av denne uttalelsen (og flere andre!) om hva som er i ferd med å 
skje i Voie menighet, er om det utvikles en ny type kjernemenighetsforståelse i menigheten.  
At materialet fra NMU/WCCC er valt for å utvikle kjernemenigheten eller trosfellesskapet 
med folkekirkemenigheten som ”ramme” og ”misjonsmark”, er åpenbart.17  Og det kan være 
naturlig å spørre: Virker materialet til å bekrefte og befeste den mer ”klassiske” kjerneme-
nigheten slik den framtrer i Voie i etablerings- og oppbyggingstid, eller kan det som skjer 
karakteriseres som en ny type kjernemenighetstenkning som er under utvikling?  Jeg har ikke 
kommet langt nok i min analyse av materialet mitt til å kunne være påståelig her, men mye 
tyder på at bruken av denne type – og evangelikalt pregede – menighetsutviklende konsep-
ter vil kunne resultere i en utvikling i en ”frimenighet innenfor folkekirken” retning.18 
 
Det finnes imidlertid ulike syn på hvordan en slik kjernemenighetsstrategi (basert på 
NMU/WCCC-konseptene) kan vurderes.  Jeg kan her nevne tre syn som jeg har noe kontakt 
med i mitt arbeid med dette materialet: De fleste av informantene, pådriverne og de aktive 
deltakerne i de menighetsutviklende prosessene i Voie menighet gir uttrykk for det man kan 
kalle et evangelikalt syn på saken. Grunnen til at de fleste av informantene gir uttrykk for et 
slikt syn, er at min utvalgsmetodikk går ut på at jeg har forsøkt å få tak i mennesker som er 
engasjert i prosessene – slik at jeg kan finne fram til den informasjon om det som skjer i end-
ringsprosessene. I en sum kan man si at dette standpunktet går ut på at man i disse konsep-
tene kan finne en formålstjenlig ekklesiologi og strategi for å utvikle kjernemenigheten – 
uten at man problematiserer dette i noen særlig grad. Samtidig som pådriverne og aktive 
deltakere i utviklingsprosessene i Voie er evangelikalt orientert i sin menighetstenkning, gir 
flere av dem uttrykk for en type strategisk-pragmatisme både i begrunnelse for valg av ma-
teriale og i synet på bruken av det. Et slikt pragmatisk syn går ut på at man ser på bruk av 

                                                 
17   Naturlig kirkevekst markedsføres også i folkekirken nettopp med denne begrunnelse.  Ommund 
Rolfsen sier i det lille heftet: ABC i Naturlig menighetsutvikling i folkekirken, s. 2-3: ”Naturlig menighets-
utvikling tar utgangspunkt i den nattverdfeirende menighet som vi kaller trosfellesskapet.  Det er 
personer som deltar ofte på gudstjenesten, som fyller ut spørreskjemaet fra K-vekst.  Resultatet av 
undersøkelsen, menighetsprofilen, tegner et presist bilde av trosfellesskapet.  Det er ikke et bilde av 
trosfellesskapet isolert, men av trosfellesskapet i relasjon til omverdenen og dermed folkekirkemenig-
heten.  Menighetsprofilen viser også det vekstpotensiale Gud har lagt ned i enhver menighet.” 
 
18   I mitt arbeid bruker jeg Miroslav Volfs ”participatory ecclesiology” for å identifisere den type me-
nighetstenkning som man finner i disse konseptene som ”Free Church ecclesiology” – som Volf pre-
senterer i fornyet utgave.  Jf. Miroslav Volf: ”Community Formation as an Image of the Triune God: A 
Congregational Modell of Church Order and Life”, i: R.N. Longenecker, Ed.: Community Formation in 
the Early Church and in the Church Today, hendrickson Publishers 2002.  
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denne type konsepter som ”fornuftig”, ”naturlig” og ”nyttig”, for å låne ord fra en av infor-
mantene.  
 
I tillegg til et evangelikalt orientert – og et strategisk-pragmatisk syn på NMU/WCCC-
materialet som kjernemenighetsstrategi, gir spesielt en av informantene mine uttrykk for en 
kritisk holdning til konseptene og til hvordan de brukes i menigheten. Og jeg ser tydelig at til 
grunn for disse kritiske vurderingene ligger det man kanskje kan kalle et mer tradisjonelt lu-
thersk-folkekirkelig grunnsyn.  Uten at det uttrykkes så klart som jeg sier det her, kan man si 
at dette synet i en sum går ut på at den type ekklesiologi (eller i hvert fall deler av denne) 
som man finner i disse konseptene, ikke lar seg kombinere med en luthersk kristendoms- og 
kirkeforståelse.  Her har jeg igjen lånt Trond S. Dokkas formulering i tidligere nevnte artik-
kel.19  Dokka peker her spesielt på den snevre menighetsforståelsen, som for så vidt er lik 
den pietistiske (trosfellesskapet/vennesamfunnet) og den som man finner i den klassiske 
kjernemenighetstenkning i kirka.  Han sier: ”De som er utenfor det tette troskollektivet, 
døpte eller ikke, er bare interessante som misjonsmark og vekstpotensial.”  De kvalitetene 
som vektlegges i Nkv’s menighets- og veksttenkning er av mange slag, påpeker Dokka, men 
alle er både eksklusivt kristne og samtidig empirisk målbare.  

 
”Det som her faller ut av synsfeltet, er på den ene side åndelige kvaliteter i en ikke-empirisk for-
stand, og på den annen side det vi er vant med å omtale som den kristnes verdslige kallsgjerning.  
Målbar vekst framstår i praksis som selve kjennetegnet på en kristen menighet.”20   

 
Nok et syn, eller et utgangspunkt for å vurdere konseptenes bruk og virkning i norske stats-
kirkelige menigheter, kan være Harald Hegstads ”manifestasjons-representasjons-modell” 
som han presenterer i boka Folkekirke og trosfellesskap, s. .21  Trosfellesskapet manifesteres 
det åndelige felleskap som kirkemedlemmet er døpt inn i, sier Hegstad.  Dermed represente-
rer trosfellesskapet det folkekirkelige fellesskap gjennom deltakelse i det kirkelige liv. Pres-
ten og andre kirkelig ansatte må være en del av dette trosfellesskap for å kunne utøve ånde-
lig lederskap både i trosfellesskapet og i folkekirken.  Menighetsbygging i folkekirken må der-
for ha en ”dobbeltstrategi”, ikke to forskjellige strategier på atskilte spor, sier han.  
 
 
Som en avslutning 
 
Som ”gammel dissenter og frikirkemann”, som jeg bekjente meg som i innledningen, skal jeg 
ikke begi meg inn på en vurdering av hvor riktige eller gale, bra eller mindre bra, de ulike 
synene er kan være i forhold til menighetsutvikling i folkekirkelig sammenheng. Min utford-
ring bør i fortsettelsen være at jeg forsøker å begrunne på en overbevisende måte min anta-
kelse om at bruken av denne type menighetsutviklende konsepter påvirker menighetstenk-
ningen og –utviklingen i frimenighetsretning…..    

                                                 
19   Jf. ”Anvendt ekklesiologi”, i: Sine nomine, nr. 1:2000. 
20   Se samme sted.  
21  Hegstad, Harald 1996: Folkekirke og trosfellesskap.  Et kirkesosiologisk og ekklesiologisk 

grunnproblem belyst gjennom en undersøkelse av tre norske menigheter, KIFO Perspektiv nr. 

1, Trondheim, Tapir Forlag. 
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Vedlegg 
 
Oversikt over materiale fra og om Naturlig kirkevekst, Willow Creek og Saddleback. (OBS! 
Ikke fullstendig – og en foreløpig liste!) 
 

Naturlig kirkevekst (nytt navn: Naturlig menighetsutvikling)  
 
Skriftlig materiale 
Rolfsen, Ommund og Terje Dahle 2004: Utrustende lederskap, K-vekst 
Schwarz, Christian A. og Rolfsen, Ommund 1999 (4. opplag 2002): ABC i Naturlig kirkevekst, 
K-vekst 
Schwarz, Christian A.1993:  Die Dritte Reformation.  Paradigmenwechsel in der Kirche, Em-
mersbüll.  Engelsk utgave 1999: Paradigm Shift in the Church.  How Natural Church Devel-
opment Can Transform Theological Thinking, ChurchSmart Resources 
Schwarz, Christian A.1998: Naturlig kirkevekst. Åtte kvaliteter ved sunne menigheter, K-vekst 
(Tysk utgave 1996) 
Schwarz, Christian A.1999: Å erfare Gud – en trefoldig kunst.  Frigjørende kraft fra en treenig 
tro, K-vekst 
Schwarz, Christian A.1999: Nådegavetesten. Oppdag dine nådegaver. Et redskap for Naturlig 
kirkevekst, K-vekst. (Tysk utgave 1988: Der neue Gabentest, Emmersbüll, C & P Verlag) 
Schwarz, Christian A.og Christoph Schalk 1999: Naturlig kirkevækst i praksis, Forlaget Royal. 
(Tysk utgave 1997, C&P Verlags-GmbH.) 
Slik forbereder dere undersøkelsen.  Informasjonsdokument til gjennomføring av menig-
hetsprofil, fra K-vekst  
  
Nettsider 
http://www.k-vekst.no/om_nkv.html 
http://www.ncd-international.org/ 
 
Litteratur om Naturlig kirkevekst 
Saltve, Sølve 2002: Naturlig kirkevekst som arbeidsredskap for menighetsutvikling: en pre-
sentasjon av Naturlig kirkeveksts bipolare paradigme og et utblikk på de praktiske konse-
kvenser for menighetsutvikling som følger av denne kirkeforståelsen. Spesialoppgave levert 
ved MHS 
 
Willow Creek Community Church, Chicago  
 
Skriftlig materiale 
Church Leaders Handbook 1996: Willow Creek Community. New, Expanded 1996 Edition 
Hybels, Lynne, and Bill Hybels 1995: Rediscovering Church. The Story and Vision of Willow 
Creek Community Church, Grand Rapids, Michigan, Zondervan 
Nelson, Alan & Gene, Apple 2000: How to Change Your Church Without Killing It, W Publix-
hing Group. Foreword by Bill Hybels. Willow Creek Resources.  
Promiseland… OBS  
 
Nettsider  

http://www.k-vekst.no/om_nkv.html
http://www.ncd-international.org/
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handling ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo  
Sjursen, Ove 1996: How to turn irreligious people into fully devoted followers of Christ: en 
studie av Willow Creek Community Church sin misjonsstrategi i en av Chicagos forsteder, sær-
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Saddelback Church, Lake Forest, Calefornia 
 
Skriftlig materiale  
Warren, Rick 1995: The Purpose-Driven Church.  Growth Without Compromising Your Mes-
sage & Mission, Zonervan 1995.  (Norsk utgave 1999: Målrettet menighet.  Vekst uten å gå 
på akkord med budskap og oppdrag, Oslo. Rex Forlag) 
Warren, Rick 2001: Biblical DNA for the Church. The Purpose-Driven Church Conference May 
15-18, 2001, Saddleback Church, Lake Forest, California  
Warren, Rick 2002: The Purpose-Driven Life. Zondervan. (Norsk utgave 2003: Målrettet liv, 
Hermon Forlag  
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