Dagen debatt 24.2.2008:
NLM bør være en Misjonsorganisasjon
Høsten 2008 anbefalte NLMs Rådsmøte å registrere Misjonssambandet (NLM)
som et trossamfunn for ”kirkeløse misjonsvenner”, og NLMs Generalsekretær
meldte seg ut av Den norske kirke (Dnk). I juli skal NLMs Generalforsamling
drøfte registreringen av et NLM‐ trossamfunn.
Prosessene for at NLM skal danne et kirkesamfunn har pågått i mange år. Dette
er blant annet synlig i utviklingen omkring forsamlingene i de store byene. Og,
NLMs Hovedstyre har gradvis forberedt seg på denne muligheten. I 2007 uttalte
NLMs Hovedstyre at den ikke lenger betraktet organisasjonen som en del av Dnk.
Som tidligere Hovedstyremedlem i NLM har jeg internt i organisasjonen, og
overfor flere generalforsamlinger og rådsmøter advart mot denne utviklingen.
Mitt anliggende var at det ville svekke NLM som ytremisjonsorganisasjon. Hver
gang ble jeg fortalt at min frykt for en slik utvikling var ubegrunnet.
NLM startet som en ytremisjonsorganisasjon. Det var organisasjonens
primærmål, og det er nedfelt i dens grunnregler. Organisasjonen vektlegger å
sende ut misjonærer. Arbeidet begynte i Kina. Da misjonærene ble utvist fra
Kina, endret organisasjonen navn fra Kinamisjonsforbundet til
Misjonssambandet.
Etter hvert ble NLM Nord‐Europas største misjonsorganisasjon. På det meste var
det over 200 misjonærer bare i Etiopia. Nå skal antallet misjonærer reduseres
fra 180 til 120 (Utsyn 25.1.09). I løpet av noen måneder er organisasjonens
ytremisjonsarbeid redusert med en tredjedel. Og, denne reduksjonen er innen
det som NLM kaller for sitt kjerneområde: evangelisk arbeid. Bekymringsfullt er
også kortere tjenestetid, og mange misjonærer tjenestegjør bare en periode.
Både kvalitativt og kvantitativt er ytremisjon svekket.
NLM har særlig de siste 10 år vist et økende engasjement for å danne eget
trossamfunn. Og, det er en tidsmessig sammenheng mellom økende fokus på
dannelsen av et trossamfunn og svekket ytremisjon.
Tidligere generalsekretær i NLM, Egil Grandhagen, har i et innlegg advart mot
denne utviklingen. Han anbefaler NLM å være innen Dnk. Hans
hovedargumentasjon er det som har vært tradisjon i NLM: det meste av kristen
tro formidles til folket gjennom Dnk. NLMs kall er først og fremst ytremisjon.
Går det an å snu denne trenden? Eller er den irreversibel? Jeg tror en
kursjustering er mulig om NLMs Hovedstyre og ledelse klarere prioriterer
ytremisjon. Dessverre viser erfaringene fra NLM at det er vanskelig å kombinere
dannelse av eget trossamfunn og samtidig opprettholde og øke
ytremisjonsarbeidet.
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