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Misjonshuset i Egersund
Bjørn Roger Rasmussen (BRR) sin gamle blogg

Velkommen til min gamle blogg!

Denne bloggen blir ikke lengre oppdatert. Min nye blogg er tilgjengelig på adressen:

http://blogg.brr.no/

MISJONSHUSET I EGERSUND

Skrevet av Bjørn Roger Rasmussen i protest kristendom
Torsdag - 01. oktober 2009

På årsmøtet 2007 avholdt i starten av 2008 for Egersund Misjonsforening (EMF) ble det

presentert et forslag om at det skulle bli etablert en egen menighet i Egersund Misjonshus. Denne

menigheten skulle ifølge planene være en profilmenighet med tilknytning til Den Norske Kirke

(Dnk) og Det Norske Misjonsselskap (NMS).

Personlig er jeg motstander mot planene og ideene av ulike årsaker. Blant annet tror jeg

ikke at ansettelse av en person vil løse de mer dype problemene i Misjonshuset, blant annet utfordringene

med dårlig samhold og usunt miljø.

En gruppe på 11 personer hadde utarbeidet en rapport som ble presentert på årsmøtet 2007. En dårligere rapport er

det lenge siden jeg har sett. Rapporten var på 5 A4 sider og bestod stort sett av meningsløst kritikk uten

skikkelige begrunnelser. De som hadde utarbeidet dokumentet valgte å bruke plassen i rapporten til å kritisere og

skyte på alt og alle av det etablerte. Masse faktafeil var samlet på en plass!

Det virker som om gruppa tror at ansettelse av en prest eller ungdomsprest vil løse alle problemer. Presten vil

automatisk føre til mer samhold i Misjonshuset, at forkynnelsen blir god og dyp nok og at praktiske gjøremål blir utført.

Etter mitt syn ville det vært mer naturlig å ansette en daglig leder, koordinator eller miljøarbeider som kan ta seg av

diverse praktiske ting.

Det ønskes at Misjonshuset skal være et hus der alle finner seg til rette og at alle søndagsmøter skal ha en fast profil

som passer for alle. Er alle kristne like? Passer en bestemt møteform alle kristne? Selv sier jeg ja til mangfold og nei til
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gruppas forsøk på å lage en møtestil som alle skal tvinges inn i.

Selv vil jeg si at Misjonshusets største problem er miljøet. Det finnes diverse "småkonger" som blir opphøyet og andre

"menige" medlemmer som blir tråkket ned. Hvis de riktige personene snakker hører alle på hva de sier mens andre

som prøver å ta ordet blir oversett og utestengt (bevisst og ubevisst utfrysing). Slik jeg opplever miljøet er det en del

hersketeknikker i bruk, og det grenser mot maktmisbruk.

Miljøet er klikkete hvor man kjenner sin "gjeng" uten å ha oversikt eller peiling på "de andre" som også går i samme

hus. Det skilles mellom "oss" (de innvidde på innsiden) og "dem" (de på utsiden). Det snakkes og synses en del om

folk i stedet for å snakke direkte med dem det gjelder (baktaling).

Det dårlige miljøet (psykososialt miljø) har noen ganger blitt forsøkt tatt opp til debatt av ulike personer som ikke har

passet helt inn. Imidlertid har alle slike forsøk fort blitt dysset ned og tiet i hel. Det ønskes ikke fokus på slike tema. De

som er på innsiden er godt fornøyd med tingenes tilstand og bryr seg ikke nevneverdig om dem som ikke finner seg til

rette.

Det er lite fokus på verdien av det enkelte menneske. En person verdsettes ut fra hva vedkommende bidrar med (arbeid

og penger) og hvilke familie vedkommende kommer fra. De som av ulike grunner ikke bidrar med så mye mer enn å gå

på møtene blir fort oversett og glemt.

Personlig er jeg STERK MOTSTANDER mot endringene. Jeg har liten tro på at ansettelse av en person vil

løse de mer dype problemene i Misjonshuset. Et problem i huset er blant annet dårlig samhold og usunt

miljø. Jeg er også spent på hvordan ansettelse av en egen prest skal finansieres og hvordan man skal sikre

seg at den rette person blir ansatt?

Hele planene ser jeg på som et egoistisk utspill fra en gruppe som vil ha møter som passer 100 % for dem. Jeg er

redd at hele Misjonshuset vil bli en indremisjons ”koseklubb” i stedet for fokuset fram til nå hvor det

utadrettede misjonsengasjementet og frivillighet har vært bærebjelken i arbeidet.

Så langt pr. høsten 2009 har det vel ikke blitt all verdens mye av hele planene ifølge rykter og avisannonser.

Misjonshuset har kommet i gang med "G 2" gudstjenester en gang i måneden hvor gudstjenesten blir ledet av den

prestestanden vi allerede har i Egersund. Ca. en gang i måneden har de også startet opp med møter kl. 19.00 som er

litt annerledes lagt opp enn familiemøtene som kjøres de andre søndagene kl. 17.00. På sikt jobbes det fortsatt for å få

egen prest eller ungdomsprest knyttet opp mot Misjonshuset, men personlig antar jeg at disse planene ikke blir

realisert pga. pengemangel.
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Jeg bør vel nevne at det pr. høsten 2009 i hvert fall er 1 ½ år siden jeg sist var i Misjonshuset. Helt hvordan ting har

utviklet seg i den senere tid har jeg ikke helt detaljoversikt over. Imidlertid har jeg liten tro på at ting har bedret seg i

nevneverdig grad innenfor de temaer nevnt ovenfor. Etter at jeg sluttet å gå i huset har jeg ikke opplevd at et eneste

menneske har sagt til meg at de har savnet meg på møtene, noe som vel også forteller en del om samholdet og

miljøet?

Selv liker jeg ikke hele prosessen og ideene som har kommet fram og pågått i de senere år. Jeg føler ikke

lengre at det er plass for meg som menneske og kristen i husets arbeid. Når dette skrives har jeg for lengst

valgt å kutte ut Misjonshuset som mitt "åndelige hjem".

Les også artiklene: "Hva er vitsen med Misjonshusbladet?" og "Ja til Jesus, nei til menighet!". Min tro har jeg

imidlertid i behold, noe som framgår av denne nettsiden (lenke). Offisiell nettside Egersund Misjonsforening og

Egersund Misjonshus.
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