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I midten av desember kom beskjeden om at leder av Egede Instituttet og redaksjonssekretær for Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap Knud Jørgensen var død.
Vi visste at han var syk, men det gikk likevel overraskende fort mot slutten. I ham
har ikke bare tidsskriftet, men også norsk og internasjonalt kirke- og misjonsliv
mistet en dynamisk og varmhjertet personlighet med stor arbeidskraft og mangslungen livs- og arbeidserfaring. Vi er dypt takknemlige for hans innsats og det
samarbeid vi i redaksjonen har hatt med ham om Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. Jeg viser til minneordet lenger ut i nummeret.
Vi er takknemlige for at seniorrådgiver Knut Edvard Larsen inntil videre har
påtatt seg oppgaven som redaksjonssekretær. Han er tidligere leder av Egede
Instituttet og går inn i en oppgave han har rikelig erfaring med.
Alle vet at det norske og nordiske kirkelandskapet er i forandring. De lutherske
folkekirkene sliter med synkende medlemstall og gudstjenestedeltakelse, færre
barnedøpte og økende prestemangel. Sekulariseringen har slått inn for fullt. Dette
representerer en utfordring for alle de lutherske majoritetskirkene i Norden. Men
også den tiltakende fragmenteringen av kirkelivet representerer en utfordring.
Denne består i at medlemmer trekker seg ut av eksisterende menighets- og gudstjenesteliv og etablerer nye, frittstående menigheter/forsamlinger i randsonen
av de lutherske majoritetskirkene. Dette skjer parallelt med at antall frittstående
migrantmenigheter øker. Det er denne siste utviklingen som er hovedsaken i dette
temanummer. Gjesteredaktør er førsteamanuensis og prosjektleder dr.art. Erling
Birkedal ved MF vitenskapelig høyskole.
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