Forord
Å skrive denne boken har vært både et profesjonelt og personlig prosjekt.
Jeg skriver på bakgrunn av egen erfaring som tidligere student i to typer
profesjonsutdanninger. Teologi og kirkemusikk kvalifiserer til stilling i
Den norske kirke. Jeg er vigslet kantor og ordinert prest og har arbeidserfaring i begge yrker. Jeg har fortsatt en identitet som kirkelig praktiker.
Arbeidsårene (2004–2007) ved Kirkelig Utdanningssenter i Nord (KUN),
nå VID Tromsø, ble formative for meg. KUN tilbød praktisk-kirkelig årsstudium med fire studieretninger, prest, kantor, kateket og diakon. Som
fagansvarlig for kirkemusikkstudiet hadde jeg i tillegg undervisning for
et flerprofesjonelt studentkull. Dette styrket min interesse for dynamikken mellom faglighet og tverrfaglighet i profesjoner som skulle jobbe på
en felles arbeidsplass. Jeg har tatt med meg KUNs verdier: praksisnærhet,
tverrfaglighet og kontekstualitet. I arbeidsårene som menighetsprest ble
interessen vekket for organisasjon og ledelse. Gjennom masterstudier ved
daværende Diakonhjemmet høgskole, undervisningsstilling og doktorgradsarbeid, har jeg kombinert interessen for samspillet mellom praksis og
teori – og profesjon og ledelse. VIDs masterstudium i verdibasert ledelse
er tverrfaglig og samler studenter fra ulike sektorer. Det har gitt verdifull innsikt i allmenne og kontekstuelle dimensjoner ved organisering og
ledelse. Undervisning for kirkeansatte har også vært en viktig inspirasjonskilde og gitt realitetsorienteringer for meg som ansatt i akademia.
Målgruppen for boken er forskere i profesjonsstudier og organisasjonsog ledelsesfagene. I tillegg er boken skrevet med tanke på praktikere;
ledere, ansatte og medlemmer i kirkelige råd. Studenter ved utdanninger
som fører til kirkelig stilling vil også kunne ha utbytte av boken.
Kolleger ved VID vitenskapelige høgskole, Beate Jelstad Løvaas, Tone
Lindheim, Dag-Håkon Eriksen, Arild Wæraas og Hans Austnaberg,
har gitt verdifull respons på enkeltkapitler i skriveprosessen. Jeg setter
stor pris på at Harald Askeland, Frank Grimstad, Kari Jordheim, Bernd
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Krupka og Terese Bue Kessel har lest utkast og respondert på hele manu
skriptet. Fagsjef i Den norske kirkes presteforening, Per Kristian Aschim,
har kommentert kapitler og bokprosjektet. Jeg takker anonym fagfelle
for konstruktiv kritikk. VID har tilrettelagt for open access – takk til
rektor Bård Mæland, prorektor for forskning Gunhild Odden og Hilde
Trygstad, seksjonsleder for bibliotek, forskningsdatahåndtering og arkiv.
Redaktør Ann Kristin Gresaker i Cappelen Damm Akademisk har tatt
hånd om utgivelsesprosessen på utmerket vis. Oversettelsene av engelske
sitater er mine egne.
Dette er en vitenskapelig bok som tar for seg profesjon og ledelse i en
distinkt kontekst, kirken. Mye av skrivearbeidet har funnet sted i tre
enighetstiden 2021. Denne tiden i kirkeåret er den lengste. Den liturgiske
fargen er grønn og uttrykker vekst, modning og håp. Jeg synes derfor
det er naturlig å ta med et vers fra salmen Den signede dag som nu vi ser
(Norsk salmebok 227, 4). Få salmediktere skildrer naturen med en slik
frodighet som Grundtvig. I skaperverket ligger åpenbaringer og de store
sammenhenger synlig og skjult til stede. Grundtvig-salmene inneholder
tallrike henspillinger til Bibelens tekster og den kristne fortellingen.
I salmeverset klinger Jesu ord om fuglene under himmelen og liljene på
marken (Matt 6, 25–34). Selv om dette er en bok om profesjoner og ledelse
i Den norske kirke i vår egen tid, vil leseren møte både tilbakeskuende
og fremadskuende perspektiver. Vi står på skuldrene til de som har gått
foran oss, og i en lang rekke er det også noen som kommer etter oss.
Så takker vi Gud, vår kjære Far,
som fuglen i morgenrøde,
for dagen som lyset til oss bar,
for livet Han gav av døde,
for alt på vår mark i tusen år
som grodde til sjeleføde!

Stephen Sirris, Røyken, treenighetstiden 2021
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