
Misjonskirken Norges ferskeste planteprosjekt har sitt 
nedslagsfelt midt i multikulturelle Grorud, nord-øst i Oslo. 
- Å være tilstede i og skape gode nabolag er en av våre 
kjerneverdier, forteller prosjektlederne Bård Løkken og 
Ruth Burch Skree.

Nyplanting med 
klare verdier
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Oslo misjonskirke Groruddalen (OmG) ble i 2017 
godkjent som nasjonalt prosjekt i Misjonskirken 
Norge. Menighetsplanten har Groruddalen som sitt 
geografiske satsingsområde.

- En av grunnene til at ville plante her, er fordi 
stedet er befolket av mange mennesker med flerkul-
turell bakgrunn. Det er en verdi for oss å være et 
fellesskap med folk fra forskjellige kulturer. Vi ønsker 
å leve som kristne midt i nabolaget, forteller Ruth. 

Flyttet for å plante 
Hun og Bård ble først kjent da de startet ungdom-
sarbeid sammen i Oslo Vinyard i 2003. De ble gode 
venner og lærte etterhvert at de begge brant for 
menighetsplanting. Etter noen år med studier på 
hver sine steder, tok Bård kontakt med Ruth igjen 
og spurte: «Er tiden nå inne for å gjøre noe i Oslo?» 
De var da godt etablerte med hver sin familie, så de 
måtte gå en prosess med sine respektive ektefeller, 
om muligheten for å sammen plante menighet i 
Oslo. Etterhvert begynte de to parene å reise rundt 
i Oslo for å finne ut hvor Gud ville sende dem og 
tanken om å plante i Groruddalen begynte å formes. 
For to og et halvt år siden tok de to familiene steget 
og flyttet til Ammerud, en drabantby i bydelen 
Grorud.

- Det var først da vi begynte å koble oss på folk i 
området. Vi tok rett og slett sjansen på et sted først, 

for så og se hvor det ledet, forteller Ruth. Siden hun 
på den tiden arbeidet i Normisjon, var det naturlig at 
de tenkte planting ut fra Storsalen i Oslo. Normisjon 
var på sin side tydelige helt fra starten av at de ikke 
har særlig erfaring med menighetsplanting. Ruth 
tenkte at dette var noe de kunne klare likevel, og 
jobbet en stund sammen med Storsalen for å få det til.

- Da jeg etterhvert byttet jobb og ikke lenger var i 
Normisjon, så forsvant motivasjonen til å gå såpass 
sakte fremover. Vi så at våre drømmer var forsk-
jellige. Storsalen var veldig ærlige på at «det tar 
lenger tid med oss». Vi hadde en kjempefin prosess 
og jeg står igjen med en veldig stor respekt for dem, 
forteller Ruth. Da de etterhvert koblet seg på Misjon-
skirken Norges plantearbeid i stedet, var det med 
utsendelse, velsignelse og forbønn fra Storsalen i 
ryggen. 

Godt samarbeid
- I etterkant kjenner vi at det har vært veldig riktig å 
gå den veien og at vi nå er på riktig plass, sier de to 
prosjektlederne. Menighetsplantingen er nå i gang 
med en treårig prosjektperiode i Misjonskirken 
Norge. Flere i startteamet og i fellesskapet rundt 
dette har bakgrunn fra Oslo misjonskirke Betlehem, 
som nå er plantingens modermenighet, og Bård har 
selv studert ved Ansgarskolen. Så det var på ingen 

Ruth Burch Skree leder planteteamet i Groruddalen sammen Bård 

Løkken.

Torben Joswig i samtale med Ruth Skree på en av Misjonskirken 

Norges nettverkssamlinger for menighetsplantere.
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Kjerneverdier og
kjernepraksiser 
kan fungere som 
en god rettesnor i 
hvordan menighetens 
aktiviteter skal prege 
menighetslivet

måte unaturlig for dem å knytte seg til kirkesam-
funnet. De forteller at de opplever å bli veldig godt 
tatt i mot, og at det er startet et godt samarbeid med 
modermenigheten og Misjonskirken Norge.

- Det er en god rollefordeling med både stor frihet 
og «backing». Det er en støtte og hjelp for oss, både 
praktisk og åndelig. Når nå også Bjølsen misjonskirke 
og Nesodden misjonskirke har kommet inn som 
støttemenigheter, føler vi at vi har nesten hele Oslo 
i ryggen. Det oppleves godt når man står i pioner-
arbeid. 

Kjennetegn
Startteamet startet så smått med samlinger i 
hjemmene og brukte tid til å bli kjent og knytte 
kontakter i Groruddalen. Nå er de klare til å ta et 
steg videre og gjøre seg mer synlige for befolkningen 
i nærområdet. De har etablert egen nettside og 
arrangerer i mars en OmG-uke i nærområdet, med 
blant annet foreldrekveld på lokalskolen og en 
«kickoff» for språkkaféen de ønsker å etablere. 

- Vi ønsker å ha rom for folk til å være i prosess, 
også i troen. Jeg tror de som møter oss opplever 
en stor raushet, at det er jordnært og mye omsorg. 
Utviklingspsykolog Erik Erikson sier at menneskets 
dypeste behov er å bli sett, omfavnet og utfordra. Det 
er egentlig det Jesus gjør med Guds rike.  

Det er god stemning når planteteamet planlegger OmG-uken. Bård Løkken til venstre i bildet.
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Han ser, omfavner og kommer med nåde. Og han 
utfordrer: Synd ikke mer, omvend deg, tro på meg, 
forteller Ruth. Nettopp denne gjestfriheten er noe av 
det plantingen ønsker at skal kjennetegne dem som 
fellesskap og at menneskene på den måten også skal 
få møte Jesus. Ruth forteller at de har mye å strekke 
seg etter her. De opplever at de fremdeles er på relas-
jonsbyggingsstadiet, og må hele tiden øve seg på å ha 
Guds-rikes briller på, og ta med Jesus i relasjonene.

Forutsetning for vekst
- Vi er veldig tydelige på at vår suksess ikke handler 
om antall mennesker på et søndagsmøte. Det betyr 
ikke at vi ikke tror på antall mennesker eller på 
søndagsmøter, men vi tror at det er andre parametere 
som skal styre oss. Så får det andre komme som en 
frukt, forklarer Ruth.

Dette er verdier den ferske plantingen deler med 
Misjonskirken Norge. I Vekst 2020-satsingen har 
fellesskapet satt seg mål om fordobling og om å 
plante 20 nye menigheter. Samtidig har man vært 
bevisst på at fordypning er en forutsetning for vekst.

- Skal vi representere og demonstrere Jesu 
nådefulle nærvær, må vi som kirke tilrettelegge for at 
mennesker kan få gjøre dyptgripende erfaringer av 
Jesu nåde, sier generalsekretær Øyvind Haraldseid. 
Han forteller at dette er noe legges stor vekt på både i 
Misjonskirken Norges arbeid med menighetsplanting 
og menighetsutvikling. 

- At disippelliv også er et satsingsområde som gis 
mye fokus i Misjonskirken Norge, understreker dette, 
mener Øyvind.

I en aktivitetsdrevet menighetshverdag kan man 
fort miste synet av kirkens egentlige kall på jorden. 
Leder av Misjonskirken Norges nasjonale arbeid, 
Torben Joswig, har derfor hatt et ønske om å løfte 
opp dette med kjerneverdier og kjernepraksiser i 
menighetene.

- Alle lederskap bør ha en reflektert forståelse av 
menighetens virksomhet. I løpet av de siste årene har 
jeg møtt mange menighetsledere som har utrykket 
et behov for å jobbe mer med menighetens kjernev-
erdier og -praksis. Menighetsarbeid kan lett bli styrt 
av behov, vaner og tradisjoner. Kjerneverdier og 
kjernepraksiser kan fungere som en god rettesnor i 
hvordan menighetens aktiviteter skal prege menigh-
etslivet, mener Torben.

Nasjonal avdeling har derfor invitert til en ny runde 
av Vekstakademiet, hvor nettopp dette vil være på 
agendaen.

- På Vekstakademiet har vi prøvd å plukke 
frem noen av de beste folkene vi kjenner, til å 

hjelpe menighetslederskap til å jobbe med disse 
spørsmålene: Hvem er vi og hva skal vi gjøre? Selv 
om ikke alle kan være teologer eller i heltidstjeneste, 
kan alle være med å jobbe frem en dypere forståelse 
av menighetens virksomhet.

Jesus som forbilde
Prosjektlederne i Groruddalen beskriver plantingen 
som en fortsatt liten og sårbar gjeng, men med mye 
gjestfrihet og levd liv. De ønsker at folk som ikke 
har noen kristen bakgrunn, eller har vært passive i 
forholdet til det å tro, får møte Jesus gjennom deres 
liv. De inspireres av hvordan Jesus møtte folk da han 
var på jorden.

- Egentlig gikk han jo bare rundt og ble avbrutt og 
var til stede. Gikk fra fest til fest omtrent. Når man 
ser på Jesu liv så virker det veldig på «måfå» og uten 
en strategi. Menighetsplanting kan også oppleves litt 
rotete. Vi ønsker være som han, ved å være til stede 
og se hva Gud gjør der vi er.

Av Rachel Elisabeth Olsen

Groruddalen er et geografisk område øst i Oslo. Store drabantblokker 

og flerkulturell preger området. Foto: Wilhelm Joys Andersen
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