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Det er nå tre år siden Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap (NTM) la om til Open
Access. Det har vært en suksess. Statistikken viser et stadig økende antall
besøkere. Den elektroniske utgaven når flere enn den trykte. Men vi kan nå enda
lengre og skal i gang med å planlegge en mer offensiv bruk av sosiale medier.
Som et første skritt på veien oppfordrer vi våre lesere til å tagge tidsskriftet eller
legge ut lenker til tidsskriftets hjemmesider eller artikler de har funnet interessante. At tidsskriftet når et bredere publikum, ser vi også av at vi også får henvendelser om publisering fra et større spekter av forfattere. Det er interessant.
Misjonsvitenskap er ikke bare en teologisk, men en tverrfaglig disiplin med rom
for metodisk og teoretisk mangfold, noe denne utgaven av tidsskriftet viser.
I «Malaysias kristne i spenningsfeltet mellom religionsfrihet og offentlige restriksjoner» belyser dosent i religionsvitenskap Levi Eidhamar et tema vi bare sjelden
får kjennskap til gjennom norsk dagspresse. Artikkelen bygger på offentlig tilgjengelige dokumenter, blant annet malaysisk og internasjonal lovgivning, samt
kvalitative intervjuer med kristne. Det viser seg at kristne velger ulike strategier
i forhold til myndighetene. Disse begrunnes ut fra teologi, internasjonale menneskerettigheter, rettigheter ut fra grunnloven og det bildet man som kristne ønsker å
fremstå med i den malaysiske offentligheten. Dette belyses ved hjelp av sosialpsykologiske teorier.
I 1930-årene ble de historiske kirker i Tanzania berørt av den såkalte østafrikanske vekkelsen, som gjennom tiårene har satt sitt dype preg på landet. I 1980-årene
begynte en karismatisering av bevegelsen, og i nyere tid har den ny-pentekostale
vekkelsen bredt seg. I artikkelen «Fra vækkelse til karismatisk fornyelse – et
studie af karismatiseringen af den østafrikanske vækkelse i Tanzania» utforsker
danske René Sølvsten Nissen forholdet mellom de tre vekkelsesbevegelsene i landet. Han påviser det komplekse forholdet mellom de tre og betydningen av den
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eldste av dem. Videre viser han at utviklingen i Tanzania ikke følger det generelle
mønsteret for karismatisering av kristendommen i Afrika.
Artikkelen «Film og barmhjertighet» er en filmanalyse, skrevet av professor
Hallgeir Skretting. Han har i flere år forsket på film produsert av Det Norske
Misjonsselskaps filmsentral i 1950- og 1960-årene. Artikkelen tar for seg filmen
«De utstøttes by – Mangarano», som handler om spedalskearbeidet på Madagaskar
og gikk sin seiersgang på norske bedehus i 1960-årene. Ved hjelp av arkivmateriale avdekker Skretting konflikter i forbindelse med produksjonen og undersøker i
lys av kommunikasjonsteorier hvorvidt filmen oppfylte de målsettinger Misjonsselskapet hadde for sin filmsatsing.
Høgskolelektor og undervisningsleder Knut Kåre Kirkholm arbeider hovedsakelig
med bibelfag og leverer med sin artikkel et bidrag til teologisk refleksjon. I «Misjonal hermeneutikk» presenterer han en pågående debatt i internasjonal bibel- og
misjonsforskning om Bibelens rolle og bruk i misjonsoppdraget. Kirkholm viser at
aktørene bruker begrepet «misjonal hermeneutikk» på en langt fra entydig måte.
Debattens deltakere står sammen om synet på at misjon bør være rammeverket
for all bibeltolkning. Dette bunner i den felles oppfatningen av misjon som «Missio
Dei», den gjerning Gud gjør i verden gjennom sitt folk, hvilket fører til at Bibelens
rolle i misjonstenkningen endres. Misjon står og faller ikke lenger på enkeltutsagn, men gjennomsyrer hele Bibelens budskap. I debattens løp har det så langt
utkrystallisert seg fem modeller, som Kirkholm gjør rede for og drøfter. Avslutningsvis reiser han spørsmålet om det er mulig å la «misjon» bli det som «bærer»
Bibelen og teologien.
Korttidsmisjon fra Norge er i vekst, hevder førsteamanuensis Robert Lilleaasen og
høgskolelektor Ingebjørg Nandrup. I artikkelen «Opplevelse, dannelse og misjonspraksis – korttidsmisjon fra Norge» undersøker de hva de tre største utsenderorganisasjonene, Ungdom i Oppdrag, Norsk luthersk Misjonssamband og Det Norske
Misjonsselskap, forstår med korttidsmisjon (kortere opphold i et land der organisasjonen har virksomhet), hvordan de presenterer sine tilbud, og hvilket utbytte de
mer eller mindre eksplisitt forventer. Forfatterne viser at begrepet korttidsmisjon
er et mangfoldig og komplekst fenomen, som det informeres svært ulikt om, og
som omfatter alt fra lengre, spesialiserte oppdrag i utlandet til kortvarige turistreiser med minimal involvering fra deltakernes side. Når det gjelder forventet
utbytte, samler de dette i begrepene opplevelse, dannelse og praksis og benytter
teorier om strategisk involvering i tolkningen.
Ellers er det en glede å ønske et nytt redaksjonsråd velkommen. Medlemmene
representerer ikke bare ulike fagfelt og institusjoner, men har også selv arbeidet
med stoff som er relatert til missiologi i bred forstand. Dessuten har vi den glede å
ønske Hans Aage Gravaas velkommen som ny redaktør. Han er cand. theol. fra MF
og har sin PhD i Intercultural Studies fra Trinity International University i USA.
Videre har han vært prest i Etiopia og i Den norsk lutherske minnekirken i Chicago,
misjonssekretær og strategikonsulent for Norsk Luthersk Misjonssamband, rektor
og førsteamanuensis første ved Mediehøgskolen Gimlekollen og senere ditto ved
Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Deretter fulgte noen år som generalsekretær
i Stefanusalliansen. I dag arbeider han som prest i Den norske kirke. Det er liten
tvil: Med ham har NTM sikret seg en velkvalifisert medarbeider med mangslungen
praktisk og akademisk erfaring. Og med Knud Jørgensen som redaksjonssekretær
har tidsskriftet stor misjonsfaglig sakkunnskap og i tillegg et bredt nasjonalt så
vel som internasjonalt nettverk.
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