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En tid for alt
Siste Blink 

i juli dette året bestemte hovedstyret at 
2018 var siste år for Blink. Fantastiske alle 
sammen møter, inspirerende kveldsmøter, 
gøyale ducano møter, og mye godt fellesskap 
og frivillighet fra et stort antall baptister er 
noen av de mange gode minnene vi sitter 
igjen med. 

Landsmøte på flyttefot 

neste år blir det Landsmøte i Tromsø og vi 
gleder oss til sammen med Baptistene i nord å 
ønske velkommen til landsmøte i nord norge 
for første gang siden 2008 i Harstad. det 
ligger godt til rette for å fortsette fornyelsen 
av landsmøtet, så alle landets baptister, eldre 
og yngre kan sette sitt preg på fremtidens 
Baptistsamfunn. 

Lederkonferansen 2019 

Baptistenes lederkonferanse har seilet opp 
som en viktig arena og visjonsbærer. Ledere 
fra alle landets kanter, av alle aldre og et stort 
flerkulturelt mangfold har i større og større 
omfang funnet sammen i mars hvert og har på 
få år økt til ca.300 deltagere.

vi ønsker å invitere alle slags ledere, både 
nåværende og fremtidige til lederkonferansen 

2019 i drammen, så vi sammen kan bli 
inspirert til å følge Jesus og bygge guds rike 
gjennom våre menigheter.

Tettere på menighetene 

det er menighetene som er bærebjelken 
i Baptistsamfunnet og Baptistsamfunnets 
administrasjon og hovedstyre er til for å gi 
gode rammer for våre menigheter. derfor ble 
signalet gitt på årets landsmøte at vi arbeider 
med å få på plass stillinger som regionale 
menighetsrådgivere for å komme tettere på 
menighetene. Som baptistsamfunn er vi til for 
menighetene, så vi sammen kan si at 
«vi er et fellesskap av levende menigheter, 
midt i verden, med evangeliet».

Med Jesus i sentrum  

da Jesus spurte disiplene sine: «Hvem sier 
folk at Menneskesønnen er svarte Simon 
Peter: «du er Messias, den levende guds 
Sønn.»

Min drøm er at våre menigheter skal være 
preget av Jesus som Herre og som sentrum i 
våre liv og fellesskap. 

Terje aadne
Generalsekretær

Din misjonsgave betyr mye for våre venner i 
samarbeidskirkene! 

Du kan gi på giro 3000.15.13105 eller på 
Vipps til 10910, merkes med «Misjonsgaver»
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Sprenger kapasiteten
Høyskolen for ledelse og teologi 

jubilerer med rekordsøkning.

av LarS CHriSTian gJerLaug

denne høsten er det ti år siden Pinse-
bevegelsen, ved Filadelfiakirken i oslo, og 
baptistsamfunnet kunne ønske de første 
studentene velkommen til bachelorstudier 
i teologi og ledelse ved HLT. 

Ny rekord
i løpet av de første ti årene har studenttallet 
tidoblet seg, og når årets studenter ble 
ønsket velkommen denne uken var 
kapasiteten ved skolens lokaler på Stabekk 
nærmest sprengt.

i tillegg til bachelorprogrammet i Ledelse 
og teologi tilbyr skolen denne høsten også et 
nytt bachelorstudium i religion og 
samfunn.

det nye tilbudet var med å sørge for en 
rekordsøkning til de norske studie-

Noen av årets studenter samlet til lunsj på terrassen utenfor skolebygningen. Foto: HLT

FAKTA

y

y

y

y

 Høsten 2008 tok HLT imot sine 
første studenter.

- Jubileet feires i januar 2019.

- HLT satte i år rekord med 179 
søknader til de norske programmene.

- Det har aldri tidligere vært flere 
studenter på campus på Stabekk.

programmene, og HLT har i dag om lag 
280 studenter, som er rekruttert fra en stor 
bredde av det norske kirkelandskapet. 

Krise og mirakler
– det mest utfordrende i denne pionerfasen 
har vært å hele tiden arbeide med svært 
begrensede økonomiske midler, samtidig 
som arbeidstyngden har vært stor. i arbeidet 
med å bygge opp en akademisk høyskole er 
det mange av oss som har gjort ting vi aldri 
hadde gjort før, og læringskurvene har til tider 
vært veldig bratt, men gud har vært trofast 
og vi opplever at det er Han som bygger 
denne skolen, sier forskningsleder karl inge 
Tangen.

ved kritiske korsveier for skolen har 
ledelsen fått oppleve både momentane 
helbredelser av nøkkelpersoner i staben 

og pengeundere i form av økonomiske 
gaver som har kommet på de mest prekære 
tidspunktene. 

HLTs DNA 
når forskningslederen ser fremover under-
streker han viktigheten av at HLT bevarer 
sitt dna som en høyskole som kombinerer 
akademia og en frimodig tro på Åndens kraft, 
som legger til rette både for teoretisk læring 
og praksis og som sammenholder både 
studier i teologi og ledelse. 

Les mer på  

https://baptist.no/lese/article/1476220 
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vERdT Å lESE

Både Bærum baptistmenighet og Holtekilen folkehøgskole 
gleder seg over at fjorårselev einar kornelius Skog ble 
døpt før skoleåret sluttet i mai. nå ser både skolen og 
menigheten fram til et nytt år med godt samarbeid, blant 
annet om Tomas-messer, som betyr mye for formidlingen 
av evangeliet til skolens elever.

Glede over dåp
Styreleder Åge Johnsen på leirstedet kornsjøbukta gleder 
seg over ny terrasse utenfor og at en i august fikk startet 
opp utvidelsen av spisesalen.

Les mer: 

https://baptist.no/lese/article/1476651 

Gleder seg

Rørende gjensyn
Høsten 2002 reiste  Tore på sporet
til Manila for å besøke legendariske Rachel Trovi.

av roger daHL

Jeg kjente på stolthet og glede da jeg nylig fikk se innslaget fra 
Tore på sporet igjen, nesten 16 år etter at det ble sendt første gang. 

Både over Manilaforeningen på Fosen som vi møter i programmet, 
som samlet inn penger, og som jeg er blitt fortalt at fremdeles driver 
med det i dag, mange år senere. 

Men også over rachel Trovi, som fikk en ny start i sitt liv. et liv som 
ikke lenger skulle handle bare om å se tilbake, kjenne på sorgen og 
savnet over en elsket ektemann, som døde så alt for tidlig.

den trofaste baptistkvinnens nye liv handlet om å velsigne for dem 
som trenger det aller mest, de fattige og hjelpeløse i Manilas fattig-
kvarter. arbeidet rachel startet etter sitt første besøk til Manila i 1988 
går videre i beste velgående selv om rachel ikke lenger har helse og 
krefter til å være i spissen for det.

Programleder Tore Strømøy sammen med 
Rachel Trovi. (Skjermdump fra nrk.no)

Les mer og finn link til dette Tv-programmet og mange andre 

program som handler om baptister i NRKs rikholdige arkiv.

https://baptist.no/lese/article/1477127
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Skal tjene Gud i Frankfurt
Nygifte Robertas Aleksandravicius fra Skien og Viktoria 
Georgieva fra Bulgaria reiser til Frankfurt i september for å 
jobbe i Bethel International Baptist Church.

av eSPen THiLeSen

robert og viktoria er invitert til å være en 
del av Bethel international Baptist Church 
sin opplæring. Menigheten ønsker å satse 
offensivt, og om mulig sende robert og viki 
videre for å starte nye fellesskap. de kommer 
til å dele en full stilling i menigheten i tillegg til 
egne studier.

Menigheten som ble startet like etter 
2. verdenskrig av amerikanske militære som 
var utplassert i Tyskland er i dag en menighet 
med alle aldersgrupper og mange mennesker 

Spennende oppgaver venter 
første året som ektefolk

Sommer-
aksjon på byen
vi fant dette bildet på Lillehammer Baptistmenighets 
Facebook-side etter sommeren. På bildet ser vi blant annet 
Hau Sian, kuwah Paw Htoeleh og Thomas rønningen, som 
synger.  Sammen med flere andre fra menigheten benyttet de i 
sommer muligheten til å invitere til Lillehammer Baptistmenighet. 

med ulik kulturell bakgrunn. 
de satser på barne- og ungdomsarbeid, 

og har blant annet vært engasjert med flykt-
ningekrisen i Hellas. Møtene gjennomføres på 
engelsk med oversettelse til tysk og farsi.

- vi er spent på hvordan det er å bygge 
relasjoner og jobbe ved så korte bekjentskap, 
forteller robert, også skal fullføre studiene 
ved Høyskolen for ledelse og teologi i år.

- Mange medlemmer er i Frankfurt på 
grunn av jobb, og kommer til å flytte videre 
løpet av noen år. 

FAKTA OM MENIGHETEN

y

y

y

Medlem av International Baptist 
Convention

Menighetens nettside: www.bibc.org

Har omtrent 35 nasjonaliteter 
representert
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av roger daHL

over 350 gjester og vertskap bidro til god 
stemning og fellesskap gjennom hele stevnet. 
og Blink 2018 ble akkurat det navnet hen-
viser til, en samling med baptister der det var 
liv, inspirasjon, nærhet og kraft.

Misjonsløpet lørdag formiddag ble 
forberedt på alle sammen samlingen på 
morgen, og etter en god kaffepause var 
forventingene store da dagens konferansier, 
Magnar Mæland, tok mikrofonen for å dra 
i gang løpet. Terje aadne og gunnar Jan 
eines løp ut som «harer« på første runde, og 
mange fulgte etter. 

konseptet gikk ut på å løpe flest mulig 

runder, og sponsorene ga en avtalt penge-
sum til misjonen for hver runde. rundene var 
omkring 200 meter, og deltakerne løp alt fra 
noen få runder til de best trente, som løp og 
løp og løp, med 49 runder som Blink-rekord. 
Hele tiden med stor stemning rundt banen, 
tilrop fra konferansieren og misjonsmusikk i 
høyttalerne. 

allerede mandagen i Blink-uka rykket de 
første inn. Misjonærforeningen inviterte til 
misjonsdager, og godt over 30 deltok i viktige 
og utfordrende samtaler omkring misjonen 
og vårt engasjement som baptister. i tillegg 
til misjonssamlingen var det også en del som 
jobbet med forberedelser på plass. Tirsdag 

ettermiddag kom hovedstyret og flere som 
bidro med praktisk arbeid, før Histories-
elskapet vårt inviterte til årsmøte og 40-års-
jubileumsfeiring onsdag formiddag.

Blink begynte med landsmøte onsdag 
ettermiddag og sommerfest i kjent stil fra 
torsdag kveld til søndag. et av høyde-
punktene på landsmøtet var opptak av nye 
menigheter. Hele tre menigheter ble tatt opp 
(se egen sak).

På sommerfesten var det meste av 
programmet velkjent, med møter, sangkvelden 

På grensen til allsang, kveldsgudstjeneste i 

Stavern kirke, seminarer og alle sammen

samlinger på formiddagen.

BlINk , 4-8.  julI

Topp Blink-stemning 
i solfylte Stavern!

Misjonsløpet, som var nytt av året, ble et av de desidert største høydepunktene for mange på Blink, 
og inntektene til misjonen kom opp i over 54.000 kroner.

FRA VENSTRE: 1. Sirkusgjengen med direktør Torvaldo i spissen var på plass i Stavern. 2. Generalsekretær Terje Aadne holdt konferanseprekenen med fokus 
på fellesskapet. 3. Arild Brun Svendsen hadde male og trylleshow for barna på Ducano. 4. Blink-teamet hadde alle generasjoner med seg til Stavern. 
5. Rektor Arne Mella, som tok over som rektor sommeren 2017 ved HLT møtte landsmøtet for første gang. 6. Topp innsats fra mange ga både mosjon og 
54000 kroner til misjonen. Alle foto: Roger Dahl.

6
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Tre nye menigheter
Varm velkomst til Det Norske Baptistsamfunn, som etter landsmøtebehandling består av 104 menigheter.

av Siri d. FJeLdBerg

grace Church i oslo ble stiftet i 2015 og 
består av medlemmer som opprinnelig 
kommer fra vietnam. - vår viktigste tjeneste 
er å vinne flere mennesker for Jesus, forteller 
leder av menigheten katherine n. Chow. 

- Siden vi har tre generasjoner i menig-
heten er språket vår største barriere. den 
yngste generasjonen er så godt som 
norske, bortsett fra utseende. en del av 
menighetsarbeidet er derfor å lære de yngre 
vietnamesisk. Samtidig inviterer vi ikke 
vietnamesiske gjestetalere, men oppfordrer 
heller medlemmene til å delta på felles norske 
arrangementer i oslo-området. For oss er det 
viktig å kunne være del av noe større, som 
Baptistsamfunnet, også med tanke på de 
yngre.

Baptistkirken Home har vært en menighets-
plante i det norske Baptistsamfunn siden 
2011 og har i dag ca 50 personer som deltar 

Forbønn for de tre nye menighetene i landsmøtet. 
Foto: Roger Dahl

Ungt og engasjert 
tilskudd til hovedstyret

Har troen på et kirkesamfunn der Jesus står i sentrum og det finnes 
harmoni på tvers av generasjoner og kulturer.

av Siri d. FJeLdBerg

22 år gamle Biak Tha Sung Siang Pum 
fra norway Chin Mission Church ble valgt 
som nytt medlem i hovedstyret i Baptist-
samfunnet.

Hun tar bachelor i interkulturell for-
ståelse på nLa Høgskolen i Bergen, og 
vil fra høsten ha en deltidsstilling i norges 
kristelige Student- og Skoleungdomslag 
hvor hun skal ha ansvar for utvekslingsstu-
dentene fra fagskolen, Hald internasjonale 

- Utfordringen er å se og tar i bruk de gavene og 
potensialene vi har i Baptistsamfunnet. 
Foto: privat

Senter og arrangere misjonsuker på universi-
teter og høgskoler i Bergen i samarbeid med 
migrantmenigheter.

- det er ingen hemmelighet at kirkesam-
funnet vårt står ovenfor mange utfordringer, 
sier Biak Tha Sung Siang Pum:

- Men, takket være gud, er vi også utrustet 
med så mye potensiale. Spørsmålet nå er om 
vi ser og tar i bruk de gavene og potensialene 
vi har i Baptistsamfunnet. Min visjon og håp 
for kirkesamfunnet vårt er at, i en tid som 

dette, det skal tennes en brann for Jesus 
hos ungdommene og brannen skal holdes 
levende hos de eldre. et kirkesamfunn der 
Jesuskulturen står i sentrum og Han blir feiret 
i alle farger, former og fasonger!

i tillegg ble Lillian k. Thoresen fra 
Haugesund valgt inn som nytt styremedlem 
og Magnar Mæland fra Ålgård gjenvalgt som 
leder. Tidligere hovedstyremedlem egil Sagen 
fra Trondheim ble valgt inn som 1. vara.

regelmessig på deres arrangementer. Mottoet 
til menigheten er: «vi bryr oss, vi engasjerer 
oss, vi tror og vi tilber. Menigheten møtes ofte 
i hjemmene, men har også felles samlinger på 
grønland i oslo. i tillegg er de engasjert i ulike 
diakonale arbeid.

- vi har hatt en lang prosess for å komme 
dit vi er i dag, men nå er vi klare for å etablere 
egen menighet og ta ansvaret som følger med 
det, forteller Bente Sandtorp. 

- i begynnelsen var det viktig å kunne være 
fleksible og ikke ha for mange strukturelle 
rammer. nå opplever vi at medlemmene våre 
er aktive og gir seg til fellesskapet, og det er 
blitt et stabilt fellesskap. For oss er det viktig 
å være en internasjonal menighet med både 
etniske nordmenn og andre. det er det vi føler 
vi er kalt til. vi er utrolig takknemlige for den 
støtten vi har hatt både økonomisk og i bønn 
fra menigheter og enkeltpersoner.

- det er godt å vite at noe heier på oss! 

i tillegg ble Chin Bethel Church i 
egersund tatt opp som medlemmer. de er 
ca 80 medlemmer og driver søndagsskole, 
ungdomsarbeid og kvinnegruppe i tillegg til 
ukentlige gudstjenester.
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SAkEN

- Utfordring for møteplassene!
Det var brått og brutalt da hovedstyreleder Magnar Mæland i sin tale til 

landsmøtet informerte om at det var slutt. Blink 2018 ble siste året. Hva nå?

av roger daHL

i 2018 inviterte baptistene til Blink for sjuende 
gang. kvelden før Blink startet, mens mange 
forberedte seg til å reise til Stavern og Blink, 
med landsmøte og sommerfest, satt hoved-
styret sammen i møte og diskuterte framtida 
til sommerstevnet Blink. 

det var med tungt hjerte en var enige om 
at siste Blink ble årets stevne. For mange har 
gode opplevelser og har reist begeistret og 
inspirert hjem. innsatsen fra alle som har 
bidratt til stevnet har vært god. det er ikke 
minst jeg glad for som hare hatt koordi-
neringsansvaret alle sju årene. og 2018 
sluttet seg heldigvis til rekken av gode stevner 
i Stavern. 

Alle sammen
i sju år har målet vært å legge til rette for et 

godt sommerstevne med fokus på barn og 
familier. det har vært tydelig i profilen til 
stevnet, fra starten på formiddagene med 
alle sammen, der agnar Sæli og hans 
medarbeidere har formidlet en helt ny måte å 
tenke familiegudstjenester på. 

Mange har blitt glad i sirkustroppen med 
direktør ole Thorvaldo, løven Leon, elefanten 
elfrida, gorillaen georg og sirkusartisten 
Blondie. Mange har gledet seg over den 
flotte lovsangen til Blink-teamet, med base i 
Tistedal, der alle generasjoner har vært med 
i sangen, fra de minste barna til beste- og 
oldeforeldre i 70-årene.

i løpet av årene med Blink har alle sammen 
gudstjenester blitt et begrep, og i mange av 
menighetene bruker en større eller mindre 
deler av konseptet. en viktig del av motiva-
sjonen for alle sammen har vært å inspirere til 

god gudstjenesteutvikling i menighetene.

Lave skuldre og trygge rammer
i planleggingen av Blink har det vært viktig å 
legge til rette for lave skuldre, tid til fellesskap 
og mulighet for gode feriedager med et 
åndelig påfyll. det har vært aktuelle seminarer 
og program, men også åpning for en tur på 
stranda eller til sommerbyen Stavern.

Tunet på stevneområdet er godt inne-
lukket og gir trygge rammer for både den 
gode praten og barnas lek. Sammen med 
kveldsprogrammet Sirkus ducano har det gitt 
gode rammer for familiene. På Sirkus ducano 
har en både gitt barna del i god forkynnelse 
og lovsang, så vel som spennende og gode 
aktiviteter. det har både vært gøy og utfordret 
mestringsevnen.

dag Frode vaagsnes og dag eivind 

Blink er historie: 

Fellesskapet på Blink-tunet i Stavern gledet mange seg over. Bildet er fra feiringen da Ung baptist fylte 90 år i 2012. Foto: Asgeir Sørhus
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- Blink-genet, om vi skal kalle det det, møter du selvfølgelig i alle sammenhenger, 

for der det er baptister er det også liv, inspirasjon, nærhet og kraft.

noreid har vært viktige i utviklingen av Sirkus 
ducano, før May Britt og Magnus Lund tok 
ansvaret siste året. Mange av ungdommene 
på Blink har vært med å bidra til gode sam-
linger, og sirkusgjengen fra alle sammen har 
vært med.

Plass til de voksne også
Seminarer, møter hver kveld, kvelds-
gudstjenester i Stavern kirke, sangkvelder og 
konserter har gjennom årene vært tilbudet til 
alle de voksne deltakerne.

i stor grad har programmet for de voksne 
vært gjenkjennelig fra år til år, også fra 
Baptistenes sommerfest, som har vært i 
mange år før Stavern ble fast stevnested for 
Blink, som ble navnet på sommerfesten vår.

Langt fra målene
da vi lanserte Blink som konsept for felles-
samlingene i 2012 hadde vi en klar målsetting 
om å samle en større gruppe av baptistene 
enn en gjorde tidligere. kostnadsrammene 
for arrangementet fordret at en måtte opp 
mot 700 deltakere for å ha en bærekraftig 
økonomi. Første året var vi over 450. Året 
etter nesten 500, og tredje året knapt 600. 
da kom et helt kor fra nord-norge, noe som 
hjalp godt. 

etter dette toppåret gikk oppslutningen 
nedover igjen til under 500 deltakere, og 
med 450 i 2017. For å få arrangementet 
til å gå rundt økonomisk ble det bevilget 
150 – 160.000 kroner fra Baptistsamfunnets 
budsjett hvert år. Siden veksten uteble spurte 
staben og styret seg selv om bærekraften i 
arrangementet, og hovedstyret bestemte i 
april å gjennomføre evalueringen, som var 
planlagt etter Blink i 2019, allerede høsten 
2018.

i løpet av mai måned var det helt tydelig 
at oppslutningen om Blink ville gå mot en ny 
bunnrekord. Styrene i ung baptist og hos 
Baptistkvinnene var enige da hovedstyrets 
arbeidsutvalg ba administrasjonen forberede 
en sak om avvikling av Blink som arrange-
ment allerede i 2018. en forberedelse som 
ble gjennomført med bare noen få samtale-
partnere, samtidig som Blink 2018 ble 
detaljplanlagt.

Erkjennelse
Sent tirsdag kveld i Blink-uka, etter at de 
første deltakerne hadde kommet, og mange 
var på vei Stavern, satt hovedstyret sammen 
og diskuterte veien videre. da visste styret at 
påmeldingen var så lav at vi lå an til drøyt 350 
deltakere. 

Budsjettene var basert på 450, slik at 
inntektsforutsetningene ville sprekke. 
Sammen med betydelige ekstrakostnader 
fordi oppgaver en tidligere har løst ved fri-
villige måtte dekkes inn med betalte folk i år, 
ble styret presentert for en budsjettsprekk på 
rundt 100.000 kroner. i skrivende stund, midt 
i september, er regningene betalt, inntektene 
er på plass, og underskuddet blir omtrent 
100.000 større enn budsjettert. 

i realiteten hadde ikke hovedstyret noe 
valg. ingen trodde at en i løpet av et eller to 
år ville nå en oppslutning på 700 deltakere. 
Mange kjente på slitasje over frivillig innsats 
gjennom mange år for å få til Blink. 

det hadde i flere år vært vanskelig å 
rekruttere nye nøkkelpersoner til de store 
oppgavene skulle løses. enten det var å drive 
kaféen, det var å ha ansvar for teknikk, eller 
det var å ta ansvar for et godt program for 
barn og unge. Blink var rett og slett for krev-
ende å stå i for oss som kirkesamfunn.

Hvorfor så få?
Mange av de godt voksne leserne husker 
sikkert tilbake til 1980-årene. det var ikke 
flere baptister i norge da enn nå, likevel 
samlet vi opp til 12-1300 på sommerfestene 
enkelte år. Flere har spurt hvorfor vi ikke får til 
det samme i dag.

det er ikke et enkelt svar på dette 
spørsmålet. noen opplagte årsaker kan være 
at kirkesamfunnet er mer mangfoldig i dag, 
med ulike etniske tilhørigheter der mer enn en 
tredel ikke har etnisk norsk bakgrunn. Flere 
av de etniske gruppene har egne stevner, 
og har andre ønsker for et godt stevne enn 
rammene har vært for Blink. 

Tre uker senere på sommeren enn Blink 
har vært, har mange av familiene møttes til 
familieleir. i tillegg til å ha en lavere oppholds-
kostnad enn på Blink, har leiren også invitert 
enda mer til god feriefølelse. og i begynn-
elsen av august har ungdommene møttes til 
leir. 

alle disse ulike arrangementene, som hver 
for seg er gode og viktige, har selvfølgelig ført 
til at færre har prioritert Blink. det hører også 
til beskrivelsen at gruppen med etnisk norske 
familier, som har vært en viktig målgruppe 
for Blink, er færre enn tidligere, og i alle fall i 
forhold til rekordårene rundt 1980–85.

i tillegg er samfunnet annerledes enn for 
30-40 år siden. Mange lever mer hektiske 
liv. individualismen har økt betraktelig, også i 
kristne miljøer.

Hva nå?
det var spørsmålet innledningsvis. Sommer-
stevnet Blink, slik det var i Stavern, får vi ikke 
igjen. Lokalene er allerede leid ut til andre 
aktører. Men fellesskapet blant Baptister; der 
det er Liv, inspirasjon, nærhet og kraft, har vi 
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med oss videre. alle sommerarrangementene 
for ulike grupper er en del av dette. 

i tillegg har lederkonferansen blitt en viktig 
arena i forhold til det. 8.-10. mars inviterer vi 
til lederkonferansen 2019 på Scandic 
ambassadeur i drammen. i vår var det 285 
som deltok. neste år passerer vi forhåpent-
ligvis 300, og fyller hotellet til randen. det 
er verdt å tenke på at det er flere voksne 
deltakere på lederkonferansen enn det var på 
Blink i sommer, når vi ser bort fra dem som 
utgjorde stab på Blink.

Blink-genet, om vi skal kalle det det, møter 
du selvfølgelig i alle sammenhenger, for der 
det er baptister er det også liv, inspirasjon, 
nærhet og kraft. dessuten, det er ingen av 
oss som vet noe om framtida. en eller annen 
gang ligger forholdene til rette for Blink i en 
versjon to, eller for noe annet som samler 
norske baptister på sommeren. Men det får 
komme når gud inspirerer til det.

Landsmøte
Fellesskapsfølelsen vil vi glede oss over, også 
på landsmøtet.  det er allerede bestemt 
at det i 2019 er i Tromsø fra 5.-7. juli. På 
programmet står det både landsmøteforhan-
dlinger, frisk debatt, møter med god forkynn-
else og flott lovsang. 

i 2020 blir landsmøtet 5.-7. juni. Hoved-
styret ønsker at landsmøtet da legges 
til Midt-norge. i 2021 ønsker en å legge 
landsmøtet til Stavanger i forkant av den 
store europeiske misjonskonferansen 21.-25. 
juli. endelig vedtak om konferansen fattes 
i europaføderasjonen årsmøte i slutten av 
september.

Landsmøtet er på sett og vi tilbake i 
opprinnelig form. det betyr landsmøtefor-
handlinger med en ramme av evangeliske 
møter rundt. Slik var det fra første gang en 
hadde landsmøte, i Bergen i 1877. da var det 
ti delegater fra fem menigheter. Helt tilbake 
dit skal vi heldigvis ikke, men formen slik de 
eldre blant oss husker de,t med landsmøte-
forhandlinger på dagtid og evangeliske møter 

på kveldstid kommer tilbake, og gjennom-
føres i løpet av en helg. og vi regner med 
like store delegasjoner fra menighetene som 
tidligere.

Historien
utover i 1970-årene begynte oppslutning 
blant dem som kom uten å være delegater å 
bli så stor, at det ble leid idrettshaller, det ble 
lagt til rette for et godt opplegg for barna, og 
ungdommene satte sammen store kor med 
folk fra hele landet.

i 1980-årene kom familiefestene. 
Landsmøtet fikk en dag ekstra som stevne-
dag, og ved inngangen til 1990-årene la en 
om programmet, slik at landsmøteforhand-
lingene ble gjennomført på to dager i starten 
av uka, før en lagde sommerfest for hele 
familien fra onsdag kveld til søndag. 

oppslutningen var nok allerede begynt 
å gå noe tilbake på denne tiden, men det 
var fremdeles vanlig med 6-800 deltakere 
på landsmøtet og sommerfestene. og vi er 
mange som ser tilbake med glede på denne 
perioden, også ved at en kom rundt i landet 
for å besøke lokale baptister der de bor.

imidlertid ble oppslutningen lavere, 
arrangementet ble både dyrere og mer kre-
vende å gjennomføre, deltakelsen sank, og 
med årene ble det vanskeligere å få 
menighetene til å ta ansvar som lokalt 
vertskap. etter årtusenskiftet ble det gjort en 
betydelig innsats for å samle folk fra de ulike 
etnisitetene innen kirkesamfunnet, uten at det 
var lett å få til på lang sikt. det ble ganske 
raskt klart at ønskene rundt et godt stevne 
var ganske ulike

Med Blink håpet ledelsen vår å snu utvik-
lingen. daværende hovedstyreleder Per 
Øvergaard sa tydelig at «vi må våge å unne 
oss selv en suksess.» etter sju år er det 
like viktig å våge å ta realitetene inn over 
seg. Lenge trodde vi at vi ville lykkes, men 
økonomi og oppslutning satte stopper for 
dette. da må vi også våge å ta neste skritt, 
slik vi gjør nå.

OVENFRA OG NED: 
1. Åpningsgudstjeneste på landsmøtet i Harstad i 1993. Ungdomskoret, daværende hovedstyreleder 
Arne Petter Andreassen, varaordfører Ottar Antonsen og fungerende generalsekretær 
Jan Arnth Larssen. Foto: Terje Engmo

2. Lovsang på sommerfesten i Rørvik i 2011, det siste året før Blink. Foto: Roger Dahl

3. Ungdommelig nærvær har alltid vært viktig. Her en gruppe som fremførte en dans i 
Honningsvåg i 2004. Foto: Roger Dahl

4. Familiefestene med verdens beste barnekor var fast innslag på sommerfestene i mange år. 
Bildet er fra Ålgård i 2001, der Gordon Larssen ledet koret. Foto: Roger Dahl
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Baptistenes verdensallianse inviterer til Celebration 2020 i rio de Janeiro i Brasil 
22-26 juli 2020. Tema for denne kongressen er Together – Sammen. 

det ventes 8-10.000 deltakere fra hele verden. For første gang er ungdoms-
kongressen og den vanlige kongressen samtidig, men med ulike program det meste 
av tiden. Samlingene vil være i et av anleggene fra olympiaden som ble arrangert i 
rio de Janeiro i 2016.

Jan Sæthre vil tilrettelegge deltakelsen fra Skandinavia. Han har vært reiseleder 
til BWa kongressene siden 1995 i Buenos aires. dersom du ønsker å få tilsendt 
informasjon etter hvert som turopplegget planlegges, kan du sende en epost til 
jsaethre@online.no 

Bli med på tur til verdens-
kongress i Brasil

I tillegg til baptistfellesskapet byr Rio de Janeiro på alt en spennende storby har å gi. 
Foto: Agustín Diaz på Unsplash
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70-ÅRSJUBILEUM FOR ISRAEL I MODERNE TID

Tur til Israel - Bibelens land

Pris fra 18 610,-

16.11.2018 // 10 dager // Magne Hultgren & Egil Sagen

Vi deltar i feiringen av Israel som selvstendig stat. På turen får 
vi oppleve kjente bibelske steder - hvor Jesus gikk. I Nazareth 
besøker vi Baptistmenigheten «Home of Jesus the king church» 
og pastor Saleem Shalash. Etter opplevelsesrike dager rundt 
Tiberiassjøen, går turen til Jeriko, Dødehavet og Jerusalem. Vi 
besøker Yad Vashem (Holocaustmuseet) og den Internasjonale 
Kristne Ambassade. Vi tar også tid til en rolig fridag i Netanya.
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den teologiske utdanningen i det 21. århundret stod på agendaen 
da 20 lærere fra 11 forskjellige europeiske land og 13 forskjellige 
teologiske utdanningsinstitusjon i europa møttes i donauhof, Wien i 
slutten av juni. 

Les mer om hva en kom fram til: 

www.ebf.org/minecrafters-mapmakers-and-educated-people-

european-baptist-teachers-discuss-trends-in-theological-education-

in-europe

Hva skal teologisk utdanning bestå av?

det var spørsmålet som ble stilt til den årlige misjonskonferansen til 
european Baptist Federation i juni. konferansen fant sted i Sofia, 
Bulgaria med deltakere fra 14 land. noen av konferansens konklusjoner 
var at kristne alltid må våge å være utholdende, våge å legge ned det 
som ikke fungerer og modige og utfordrende i å ta nye initiativ.
Les mer om konferansen på: 

www.ebf.org/ebf-mission-conference-2018 

Kan kristne i det 21. århundre lære noe 
av Kristi disipler i det første århundret?

Årsmøtet i Baptist World alliance fant sted i Zürich i juli. 320 deltakere 
fra 46 land og 51 medlemssamfunn deltok. i årets resolusjoner var 
årsmøtet bekymret for religionsfriheten til befolkningen i Lugansk-
regionen øst i ukraina. de andre resolusjonene handlet om å kjempe 
mot vold mot jenter og kvinne, og et krav om at familier ikke må bli 
splittet i forbindelse med immigrasjon, med en klar adresse til 
sommerens situasjon for immigranter fra Mexico til uSa.

Les resolusjonene her: 

http://bwanet.org/resources/bwa-currentresolutions 

Resolusjoner fra baptistfellesskapet
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Tredje kull med 
Ungt lederskap i gang

5.-7. september var første samling. En stor del av denne helga handlet om å bli kjent 
med hverandre og bli introdusert for opplegget, som strekker seg over to år til våren 2020.

det handler om de ulike prosessene en går 
gjennom i ungt lederskap, som for eksempel 
veiledningssamtaler. i tillegg kom tidligere 
deltakere og delte av sine erfaringer,
og vi besøkte Baptistkirken Home og lærte 
hva det kreves å stå i et nybrottsarbeid 
gjennom historien til flere av lederne der. 

Fokuset på kristen spiritualitet handlet 
denne gangen om personlig bibellesning, 
og alle deltakerne følger en selvvalgt 
bibelleseplan. 

deltakerne i ungt lederskap denne gangen 
er Janne Christine Pathmarajah, Thea kristin 
reilstad, Stella Za Thang, elisabeth Holmen 
dye, anders Solheim olsen, Mirjam kristin 
Mong Hansen, James Johansen, k Sheeku 
Sher ah Pa,

av de åtte deltakerne på første samling 
kommer halvparten fra Østlandet, to fra 
rogaland og to fra nord-norge. Fire er etnisk 
norske, to karenere, én tamil og én chin. 
gruppen er ikke så stor, men samtidig repre-
senterer den vårt kirkesamfunn bredt. Deltakerne i Ungt lederskap. Foto:Privat

To av deltakerne denne gangen er ikke 
medlem av en baptistmenighet. 

– en refleksjon rundt dette er at en stor 
andel dedikerte kristne i studentalder har 
flytende kirketilhørighet med tilhørighet i 
ulike sammenhenger. Baptistene har ofte 
tapt konkurransen om ledertalenter til andre 
sammenhenger, sier Sveinung vaagen i ung 
baptist, prosjektleder for ungt Lederskap 
ungt lederskap, og legger til:

– det gir oss større mulighet enn før til å bli 
det foretrukne kirkesamfunnet for disse.

neste samling i november har temaet 
«Hvem er sendt til hvem?» Truls Åkerlund 
underviser om å være misjonærer i vår egen 
kultur, mens kjersti Westre Fremmegård 
underviser om troshistorie.

vårhalvåret 2019 blir Sveinung vaagen 
konstituert daglig leder i ungt baptist 
samtidig med 50% foreldrepermisjon. i denne 
tiden blir Bente Sandtorp ansatt som 
prosjektleder for ungt lederskap.
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Stort misjonsengasjement 
på leirene i sommer!

På juniorleirene på Rivermont og på Kornsjø, samt på ungdomsleiren på Vegårshei 
ble det arrangert misjonsmarked til inntekt for medisiner til barn i Kongo.

av LiSe kyLLingSTad

det har blitt en tradisjon at ung baptist 
leirene har fokus på et misjonsprosjekt, og 
engasjementet og kreativiteten er stor hos 
deltakerne når de drar i gang misjonsmarked.

undertegnede var tilstede på vegårshei. 
der var det full aktivitet en hel ettermiddag – 
og pengene «satt løst». det var ikke måte på 
hvor mye man kunne kjøpe eller betale for. 

To gutter lot en ung kvinne få fritt spillerom 
med barbermaskinen på håret deres. det er 
uvisst hvor mange kroner dette innbrakte til 
misjonsprosjektet, men mye var det nok.

andre tok frivillig imot vannballonger. Femti 

Pyntet neglene til inntekt for misjonen, 
Giedrius Aleksandravicius fra Skien var en av 
mange som lot seg friste. Foto: Lise Kyllingstad

kroner for tre kast – og til slutt endte det opp 
med at man kunne betale 50 kroner for å 
tømme en hel bøtte med iskaldt vann over 
dem. Bøttene gikk unna. i motsetning til 
tidligere på sommeren var ikke utetempera-
turen særlig høy denne ettermiddagen, så 
det så fryktelig kaldt ut.

Massasje, vannmelon, popkorn, tur til 
butikken, gjetting, papirfly, lykkehjul, hår- eller 
skjeggfletting, kake, sveler … dette er noe 
av alt det du kunne betale for på misjons-
markedet. Både jenter og gutter benyttet 
også anledningen til å få lakket neglene i 
flotte farger!

det hele ble avsluttet med amerikansk 
auksjon, hvor blant annet håret som de to 
guttene hadde «ofret» ble auksjonert bort. 
en av deltakerne fikk sikret seg muligheten til 
alltid å være først i matkøen resten av leiren.

På vegårshei fikk de inn ca 55.000 kroner, 
og på hver av juniorleirene fikk de inn 
mellom 3000 og 4000 kroner! det er utrolig 
flott at barn og unge på denne måten får 
bidra til misjonsarbeidet til det norske 
Baptistsamfunn. vi takker for den store 
innsatsen og givergleden!!
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Bli fast giver til 
misjonen i dag!
du kan fylle ut kupongen 
til høyre og sende den inn 
eller du kan registrere deg 
som fast giver elektronisk 
på http://baptist.no/gaver 

2

Myanmar

Du gir håp 
for framtiden
Dine gaver gir barn- og 
unge et bedre liv.

- Til å høre om Jesus
- Til å få skolegang
- Til å få medisinsk hjelp

Dine gaver er med å gjøre en 
forskjell!

dine gaver til vår misjon betyr håp; 
om et bedre liv, en mulighet til å høre om 
Jesus og en mulighet til å bli kristen for 
mange mennesker i Myanmar, Thailand, 
Sierra Leone, Tyrkia, Midtøsten, armenia, 
Hviterussland og kongo. 

Vi trenger faste givere.  
Det gir trygghet for at vi kan hjelpe 
dem som trenger hjelp.

Foto: Britt Janne Helland


