Forord
Denne boken springer ut av flere kilder. En viktig ressurs har vært vår
undervisningserfaring ved masterprogrammet i verdibasert ledelse ved
VID vitenskapelige høgskole. I tillegg har høgskolen i en årrekke hatt
flere undervisningsoppdrag for kirkelige og diakonale organisasjoner.
Dessuten har vi, både gjennom egen forskning og veiledning av masterstudenter, ervervet viktig empirisk innsikt som gir grunnlaget for å
utvikle en alternativ presentasjon av generelle teoretiske perspektiver
som treffer den kirkelige kontekst. Vi som er redaktører har arbeidserfaring fra Den norske kirke, og kan også trekke veksler på verv vi har hatt
i ulike råd og utvalg.
En særlig målgruppe for boken vil være studenter ved utdanningene
som kvalifiserer til kirkelig tjeneste, eksempelvis teologi, diakoni, kirkelig
undervisning og kirkemusikk. Videre vil også andre yrkesgrupper som
peiler seg inn på arbeid i kirken, ha utbytte av boken. Boken skal kunne
favne og leses av alle som har kirkelig lederstilling. I tillegg skrives denne
boken også for praktikere som allerede jobber i kirken. Kapitlene gir et
utenfraperspektiv og belyser deres arbeidsvirkelighet og erfaringer. Personer med verv i menighetsråd og fellesråd vil også ha utbytte av boken. For
organisasjons- og ledelsesforskere vil boken gi en innføring i kirkefeltet og
kirkekonteksten.
Vi som er redaktører har vært aktive forfattere av kapitlene. I tillegg
vil vi takke øvrige forfattere, Frank Grimstad, Mildrid Fiske og Åslaug
Styve Mjånes, for samarbeidet. Underveis i arbeidsprosessen med boken
har vi fått verdifulle innspill på kapittelutkast fra professor Arild Wæraas
ved VID samt fra fagsjef i Den norske kirkes presteforening, Per Kristian
Aschim. Vi retter også en takk til Frank Grimstad og Leif Stapnes, som
er kolleger ved VID, og professor Harald Hegstad ved MF vitenskapelig
høyskole, som har gitt respons på enkeltkapitler. En anonym fagfelle har
gitt konstruktive kommentarer til inspirasjon i skrivearbeidet. Vi takker
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VID vitenskapelige høgskole ved rektor Bård Mæland og Hilde Trygstad,
seksjonsleder for bibliotek, forskningsdatahåndtering og arkiv, for støtte
og tilrettelegging av Open Access.
Sist vil vi takke Cappelen Damm Akademisk og redaktørene Simon
Aase og Ann Kristin Gresaker for godt samarbeid.
Arne Erik Sæther beskriver kirken i et dikt som har fått plass i Norsk
salmebok, nummer 561:
Midt i vår verden, her hvor vi bor,
står et bygg som et tegn på vår tro.
Lyset og mørket, himmel og jord,
møtes her i en levende bro.
Midt i vår verden, her hvor vi bor,
kommer Kristus som morgenens gry.
Vi er hans kirke, vi er det bygg
som han reiser på ny og på ny.

VID vitenskapelige høgskole, Oslo, april 2021
Stephen Sirris og Harald Askeland
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