Misjonal menighet
Formålet med faget
Faget Misjonal Menighet søker å definere kirkens misjonale formål og hvordan dette formål kan aktualiseres i atferd, forkynnelse,
handlinger og administrasjon. Formålet er videre å gi studentene innsikt i dynamikken i transforming mission: At misjonen
transformerer verden, men også at verden transformerer misjonen i møte med den. Det er vesentlig at studenten presenteres for
modeller av stor diversitet for å ikke å entydiggjøre misjonale metoder. Faget tar dessuten høyde for en norsk kirkelig og kulturell
kontekst og knytter reformasjonens kirkesyn opp imot aktuelle utviklinger.

Hovedområder
Faget er strukturert i hovedområder det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i
sammenheng. Hovedområdene er:
!
!
!
!
!

Misjonale Felleskap (MSC´s/Clusters)
Organisk kirke (Organic Simple Church)
Misjonal Ekklesiologi, Innovasjon og Funksjonalitet
Menighetsplanting
Luthersk Ekklesiologi

Misjonale Felleskap
Hovedområdet Misjonale Felleskap tar utgangspunkt i en innføring i begrepet ”Missio Dei” og dets applikasjon på misjonal
menighetstenkning i en vestlig kontekst. Dernest ses på trenden Mission Shaped Churches og MSC´s/Clusters med opprinnelse i en
anglikansk kirkesammenheng og med en spredning især i vestlige sekulariserte/postmoderne kulturer. Det legges vekt på å innføre en
grundig gjennomgang av dynamikk, kultur, design og konkrete uttrykk for Misjonale Fellesskap og hvordan disse konstrueres som
uttrykk for kompetent misjonalt lederskap.

Organisk kirke
I hovedområdet Organisk kirke gis en innføring i enkle former for misjon og disippelgjøring basert på reseptivitet i subkulturelle
nærmiljøer som resulterer i miniMmenighetsdannelser med henblikk på reproduksjon. Det tas utgangspunkt i den aktuelle vestlige
trenden Organic Simple Church og tilsvarende fenomener i den ikkeMvestlige verden til gjensidig belysning og analyse.
Misjonal Ekklesiologi, Innovasjon og Funksjonalitet
Hovedområdet Misjonal Ekklesiologi, Innovasjon og Funksjonalitet. Introdusere den utviklingsorienterte metode fasiliterte lærefellesskap
(Learning Communities) som læremiljø for å utvikle misjonale modeller. Et kjernepunkt er evnen til å lytte til konteksten sin og
begynne å eksperimentere misjonalt med henblikk på konseptualisering og videreutvikling av tiltak som lykkes. Det introduseres også
konsepter og undersøkelser for effektiv misjonal funksjonalitet som har sosialvitenskapelig empiriske data bak seg.
Det gis også en elementær introduksjon til innovasjonsprosesser i misjonal menighetsutvikling.
Menighetsplanting
I hovedområdet Menighetsplanting gis en innføring i begrepet og forskjellige aktuelle former som uttrykk for best practice.
Luthersk Ekklesiologi
Hovedområdet Luthersk Ekklesiologi ser på det teologiske potensialet i reformatorisk luthersk ekklesiologi (læren om kirken) som basis
for nye ansatser i misjonal menighetstenkning i en Christendom og folkekirkelig kontekst.

Kompetansemål
Kompetansemålene er beskrevet i følgende tabell, der vi har skjelnet mellom kognitive, psykomotoriske og affektive målformuleringer
for hvert enkelt hovedområde.

Hovedområde

Misjonale Felleskap
(MSC´s/Clusters)

Organisk kirke
(Organic Simple Church)

Kognitive
kompetansemål

Forklare begrepet
”Missio Dei” i
sammenheng med
Misjonale Fellesskap
og forstå Missio DeiM
begrepets opprinnelse
og virkningshistorie i
misjonal
menighetstenkning

Forklare og formulere
enkle former for misjon
og disippelgjøring basert
på reseptivitet i
subkulturelle nærmiljøer
som resulterer i miniM
menighetsdannelser med
henblikk på
reproduksjon.

Forstå dynamikk,
kultur, design og
konkrete uttrykk for
Misjonale Fellesskap
og hvordan de
konstrueres.

Psykomotoriske
mål
(ferdigheter)

Gjennomføre et
prosjektarbeid i
tilknytning til temaet
misjonal
menighet/fellesskap

Gjennomføre et
prosjektarbeid i
tilknytning til temaet
Organisk kirke over 4M6
uker, i samspill med

Misjonal Ekklesiologi,
Innovasjon og
Funksjonalitet
Beskrive og forklare
hvordan fasiliterte
lærefellesskap kan
utvikle misjonale
modeller ved å lytte til
konteksten sin og
begynne å
eksperimentere
misjonalt med
henblikk på
konseptualisering og
videreutvikling av
tiltak som lykkes
Gengi og beskrive
konsepter for Misjonal
Funksjonalitet som har
sosialvitenskapelig
empiriske data bak
seg.
Gjenkjenne og referere
til nytenkning og
innovasjonsprosesser i
menighetsetablering/M
planting/misjonal
menighet
Gjennomføre et
prosjektarbeid i
tilknytning til temaet
misjonal ekklesiologi,
innovasjon og

Menighetsplanting

Luthersk Ekklesiologi

Gjenkjenne aktuelle
former for
menighetsplanting i
Vesten
(MSC/Cluster/MultiM
site/BuildingM
based/Organic) og
den kulturelle og
kirkelige kontekst for
disse tiltak.

Påvise de lutherske
ekklesiogene
potensial i
reformasjonens
kirkesyn ut over
høymessen
(Communio
sanctorum).

Gjennomføre et
prosjektarbeid i
tilknytning til temaet
misjonal
menighetsplanting

Gjennomføre et
prosjektarbeid i
tilknytning til temaet
luthersk misjonal
ekklesiologi over 4M6

over 4M6 uker, i
samspill med
praksissted.

Affektive mål
(holdninger)

Gjenkjenne mentale
modeller og etterligne
prosesser, redskap,
verktøy og metoder
som misjonale
menigheter anvender i
etablering av nye
trosfellesskap eller i å
lage misjonal
innovasjon.
Identifisere seg med
den misjonale
bevegelse og etterleve
en misjonal praksis.

praksissted.
Gjenkjenne mentale
modeller og etterligne
prosesser, redskap,
verktøy og metoder som
organiske aktører
anvender i etablering av
nye trosfellesskap eller i
å lage misjonal
innovasjon.

Identifisere seg med den
misjonale bevegelse og
etterleve en misjonal
praksis.

funksjonalitet over 4M6
uker, i samspill med
praksissted.

over 4M6 uker, i
samspill med
praksissted.

Delta i en misjonal
innovasjonsprosess og
observere
metodeanvendelse.

Følge en misjonal
menighetsplanting og
iaktta
metodeanvendelse.

Anerkjenne og
identifisere seg med
behovet for misjonal
innovasjon og
funksjonalitet.

Vise respekt for
behovet for misjonal
menighetsplanting og
glede seg over nye
initiativer.

uker, i samspill med
praksissted.

Anerkjenne og
verdsette det
lutherske potensialet
i misjonal
menighetstenkning.

