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Kan vi delta i Guds fellesskap?
Det kan sies at hvis vi skal forstå hvem vi er
som kirker, så må vi begynne med å forstå
hvem Gud er. Det er for de fleste av oss en
stor munnfull og kan vi fullt ut beskrive og
forstå hvem den treenige Gud er, så er han
vel ikke Gud.

himmelen. 20 For hvor to eller tre er samlet
i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»

Selv om vi forstår stykkevis og delt, så har
Gud vist oss hvem han er gjennom Jesus:
Johannes 1,18
Ingen har noen gang sett Gud, men den
enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn,
han har vist oss hvem han er.
Når vi samles i Hans navn, har han lovet å
være midt i blant oss.
Matteus 18,18-20
Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på
jorden, skal være bundet i himmelen, og alt
dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Også dette sier jeg dere: Dersom to av
dere her på jorden blir enige om å be om noe,
hva det enn er, skal de få det av min Far i

Vi ønsker å være kirker hvor mennesker kan
komme i kontakt med den levende Gud, få
oppleve nådens og forsoningens fellesskap;
motta og ta del i den gjennomgripende
kjærligheten som kun Gud Fader, Sønn og
Hellig Ånd kan gi oss. Når vi sammen deltar i
dette fellesskapet gir Han oss løfte om at våre
bønner blir hørt og det gjør en forskjell!
På årets Blink er «Skapt til fellesskap» hovedtema og vi ønsker å vandre sammen som
menigheter for å fortsette utviklingen av våre
fellesskap, samtidig som vi ønsker å se nye
initiativ til nye mennesker på nye steder vokse
frem, så vi kan være Guds nærvær i enda flere
menneskers liv.

Terje Aadne
Generalsekretær
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Liv
Inspirasj
Nærhet
Kraft

Bjørn Olav Hansen (th)
ønsker å hjelpe mennesker
til å forstå at de ber mer
enn de tror de gjør, og ta fra
mennesker skyldfølelsen om at
de ikke ber nok og riktig, mens
Fredrik Krunenes brenner for
at mennesker skal få gå inn
i invitasjonen til en helhetlig
etterfølgelse av Jesus.
Foto: Siri D. Fjeldberg

Finner roen i tidebønnen

Lengselen etter å kjenne Jesus bedre og lengselen etter
bare å være i Guds nærhet er drivkraften.

Av Siri D. Fjeldberg

Bjørn Olav Hansen leder bønnearbeidet i
Det Norske Baptistsamfunn og Fredrik
Krunenes leder Ungkloster, et opplegg for
forpliktende bofellesskap i Ung baptist. Felles
for de begge er et behov for å kunne be når
man ikke finner egne ord og å kunne lande i
en bønnepraksis som er velprøvd av mange.
– Bestemor bar meg rundt og ba for meg
da jeg var liten, så bønnen har på en måte
fulgt meg siden jeg var liten gutt, forteller
Bjørn Olav Hansen.
– I 1988 opplevde jeg en åndelig krise i
forbindelse med vanskeligheter og sykdom.
Det var det som gjorde at jeg måtte endre
hverdagen.

Verktøy til åndelig liv

– For min del har jeg ønsket å ha jevnlig tid
med Jesus helt siden jeg var ungdom og
kom hjem fra leir og var gira, forteller Fredrik.
– Nå skulle alt bli annerledes, jeg skulle be
hver dag og lese Bibelen hver dag! Så kom

hverdagen, det gikk en uke, og uke to var det
vanskelig, uke tre glapp det, jeg fikk dårlig
samvittighet, og så ble det bare uregelmessig
og relativt sjelden. Sånn jeg ser på det nå,
manglet jeg noen verktøy.
Det er fem-seks år siden jeg fikk tak i min
første keltiske tidebønnsbok, som ble mitt
første positive møte med liturgiske bønner.
Jeg tror det jeg opplevde etterhvert der, og
som definitivt er sant nå, var at jeg ønsket
å være med Gud, men hadde ikke alltid
ordene. Jeg følte jeg måtte komme opp med
noe. Føle noe.
I tidebønnen kunne jeg be uten å måtte
finne noen smarte ord. Jeg skjønte etterhvert
at jeg ikke bare ba bønner som folk hadde
bedt i århundrer, og fremdeles ber
– Jeg ber Bibelens ord. Jeg kunne bare tre
inn i dette rommet med Gud, og bare være.

Hvile i travel hverdag

Bjørn Olav ber tre ganger om dagen, hver
dag.
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– Jeg kombinerer det med at jeg må ta
medisiner, da husker jeg på begge deler.
Tidebønnene gir meg en spesiell hvile og
ro som jeg mener vi savner i dagens travle
samfunn.
– Jeg begynner hver dag med bønn,
forteller Fredrik.
– Jeg ber tidebønn hver morgen, enten for
meg selv, eller i fellesskapet jeg bor i, med
bibellesning og alt. Resten av dagen har jeg
gjerne noen små, korte bønner jeg ber, særlig
hvis jeg er på vei steder. Det er ofte bønner som “Herren er min hyrde, jeg mangler
ingenting” eller “Herre Jesus Kristus, Guds
sønn, se i nåde til meg, en synder”, eller
andre bønner som favner mye av livet, og jeg
kan hvile i.

Les mer om Bjørn Olav Hansen og
Fredrik Krunenes sin tjeneste på
https://baptist.no/lese/article/1460556

V ER DT Å L E S E

Startet menighet i et av
Norges største vekstområder
En sterk visjon driver arbeidet i Gardermoen Kristne Fellesskap som startet virksomheten i 2005,
ble offisielt stiftet i 2006 og tatt opp som medlemsmenighet i Baptistsamfunnet.

De skal være «En lokal flerkulturell menighet
i Jessheim hvor Guds nærvær er tilstede, og
hvor mennesker blir vunnet, fostret, og sendt
som Jesu disipler.»
Det startet med en visjon hos ekteparet
Linda og Terje Aadne lenge før plantingen
fant sted. Tiden før plantingen ble brukt til å
rådføre seg med andre menighetsleder og
søke forbønn for å få en åndelig bekreftelse
for visjonen og kallet. Familien forøvrig var
viktig i prosessen og de ble også engasjert i
arbeidet.

Linda og Terje Aadne sammen med en gruppe menighetsmedlemmer

Les mer på https://baptist.no/
lese/article/1464585

– Vi har en fantastisk Gud
Slik oppsummerer menighetsleder Kjell Stadheim, som
har ledet an i Sola kristne fellesskap siden starten, reisen.
Menigheten, som startet med fire personer, en kassett
og et sterkt kall fra Gud, ble tatt opp i Baptistsamfunnet
i 1997. Sola Kristne Fellesskap har hatt et stabilt arbeid i
20 år.
- Alle menigheter har et kall. Når nye pastorer kommer
til menigheter kan det hende at de ønsker å følge sitt
eget kall, og det er ikke sikkert at det er det samme
som menighetens kall. Hvis man alltid fokuserer på
menighetens kall, skaper det større ro og kontinuitet.
Selv har jeg et kall til denne menigheten og det kallet vil
jeg fortsette å følge. Det gir en spesiell fred, sier Kjell W
Stadheim.

Les mer på https://baptist.no/lese/article/1466240
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FAKTA
Baptistsamfunnet har hatt et tydelig
fokus på at menighetsplanting er viktig
de siste 20 årene. Vår journalist Siri D.
Fjeldberg har laget en artikkelserie på
nettstedet baptist.no der hun snakker
med ledere i noen av disse menighetene og i noen andre menigheter i
tydelig omstilling.
I tillegg til sakene vi presenterer her på
Verdt å lese sidene kan du lese om:

y Sandsvær Baptistmenighet på https://
baptist.no/lese/article/1463760
y Lys i Nord – Sortland Baptistmenighet på https://baptist.no/lese/
article/1458970

– Må snakke naturlig om tro
– Vi må ha tid i kalenderen, plass i hjertet og leve nært til Gud, sier menighetsleder Hege
Norøm i Sandefjord Baptistmenighet. Menigheten ble stiftet i 1972.
– Vi har vært en tradisjonell menighet som har vært utradisjonelt god på å ta vare på
relasjonene, forteller Hege Norøm. og fortsetter:
– De eldre som tok seg tid til å snakke med oss yngre skal ha stor kred for det de gjorde.
Les mer på https://baptist.no/lese/article/1467862

– Ærlig talt er det krevende
Tone Sæverås, som leder menigheten sammen med Marith
Bakkevoll, opplevde at det var Guds vilje å flytte til byen og
bygge opp menigheten.
-Det har vært en utfordring med mennesker som har
kommet til Honningsvåg med høy faktor på at de følger Guds
vilje, og så har de dratt etter relativt kort tid. Det har skapt lite
kontinuitet i arbeidet.
Nordkapp Baptistmenighet i Honningsvåg ble tatt
opp som medlemsmenighet i Baptistsamfunnet i 1998.
Les mer på https://baptist.no/lese/article/1463292
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Fra forbønn for opptak av nye
menigheter på landsmøtet 2017

Tre nye menigheter søker om opptak
Også i år inviteres landsmøtet til å ta opp nye medlemsmenigheter i Baptistsamfunnet.
Det er Grace Church i Oslo, Chin Bethel Church i Egersund og Baptistkirken Home i Oslo.
Av Roger Dahl

De tre menighetene har helt ulike historier på
veien fram mot søknad om opptak i Baptistsamfunnet.
Grace Church i Oslo ble stiftet i 2015, og
består av vietnamesere bosatt i Norge.
Menigheten ledes av Katherine Thu Van
Nguyen Chow. Menigheten har til i vår hatt
sine møter på Thon Hotel Triaden, men blir
fra i år leietaker i Vålerenga baptistkirke.
Drøyt 30 er med i menigheten. En del av
medlemmene i Grace Church har tidligere
vært med i det vietnamesiske miljøet som var
i Oslo Sentrum Baptistmenighet i 1990 årene.
Chin Bethel Church i Egersund regner
28. juni 2008 som stiftelsesdag. Fra 2007
har chin-folk i Egersund hatt egen baptistmenighet. Imidlertid stod en stor gruppe
utenfor den menighetsstiftelsen. 28. juni

2008 gikk denne gruppen sammen med
gruppen som var etablert som menighet
fra 2007 og menigheten tok nå navnet Zion
Baptist Church.
I vår ble det imidlertid klart at årsakene til
at gruppen ikke var med fra starten i 2007
ikke ble løst fullstendig i 2008, og de to
gruppene har valgt å skille lag, slik at det
er blitt organisert en ny Chin-menighet i
Egersund der rundt 80 er med. Den gamle
menigheten har blitt tilsvarende mindre.
Vi gleder oss ikke over at enigheten i Zion
Baptist Church slo sprekker, men er glade
for at begge menighetene ønsker tilknytning
til Baptistsamfunnet. Run Cung er leder for
Chin Bethel Church, og fortsetter å være i
kirkebygget som ble kjøpt av Frikirken for
noen år siden.
Baptistkirken Home i Oslo har de siste
årene etablert seg på Grønland i Oslo. Bente
Sandtorp er leder for menigheten, som ble

Misjonsløp for alle sammen
Ole Thorvaldo, Blondie og dyra er klare for Blink og misjonsløp.
Av Siri D. Fjeldberg

teamfølelsen. Da vi gikk ned Festningsgata
Ole Thorvaldo gleder seg stort til å treffe alle møtte vi på en politimann som sa at jeg
igjen på Blink i juli.
måtte ta med dyra til Dyreparken. Jeg gjorde
- Jeg har øvd på noen nye trylletriks
selvfølgelig det, og vi koste oss veldig.
og prøvd ut en ny jordbærsmoothie med
Og ikke minst gleder hele sirkusgjengen
rognebær i stedet for jordbær. Det siste er
seg til misjonsløpet for alle sammen, som er
forøvrig ikke å anbefale.
på lørdagen på Blink.
- Dessuten tok jeg med meg alle dyrene
Les mer på https://baptist.no/lese/		
på ferie til Kristiansand for å bygge opp
article/1469922
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startet som en menighetsplante i 2011.
Menigheten møtes jevnlig til House Church i
flere ulike hjem og har felles Sunday Service
annenhver søndag på restaurant La Villa i
Grønland Basar, Oslo. I tillegg er en engasjert
i ulike diakonale arbeid.
Rundt 50 er tilknyttet arbeidet, som utgjør
et internasjonalt fellesskap med over 10 ulike
nasjoner. Menighets lederteam består av:
Lise Kyllingstad, Temesgen Kahsay, Halvor
Krunenes, Espen Thilesen og Bente
Sandtorp. De to sist nevnte er ansatt i
deltidsstillinger som misjonærer på Grønland/
Oslo Øst.
På landsmøtets første dag vil de tre menighetene bli presentert og landsmøtet inviteres
til å ta dem opp som medlemsmenigheter.
Baptistsamfunnet vil ved positive vedtak
bestå av 104 lokale menigheter. 20 av disse
har sin virksomhet i Oslo og Akershus.

Illustrasjonsbilde fra debatten på landsmøtet
i 2017. Kjell Ingolf Ropstad (tv) var gjestet
landsmøtet for å delta i debatten. Sammen
med han ser vi f.v. Emily Peng, Fredrik Krunenes,
Nathan Maung og Halvor Krunenes.

Hvordan være relevante
menigheter i 2028?
Vi må tørre å spørre oss selv om det vi gjør nå fungerer og
om det vil gjøre det i 2028. På landsmøtedebatten tar vi utfordringen.
Av Siri D. Fjeldberg

I Landsmøtet vil vi stille spørsmålet: Er det
menighetene gjør nå relevant i dagens
samfunn, og i neste runde relevant i 2028?
Hvis svaret er nei, må vi begynne en ny vei
allerede nå.
– Det er viktig at vi får inn noen stemmer
om hvor vi er som samfunn i 2028 og
hvordan vi som menigheter skal finne vår
plass i det, sier Terje Aadne.

Unge stemmer

– I tillegg er det viktig med yngre stemmer, og
stemmer fra hele vår mangfoldige medlems-

masse. Forhåpentlig klarer vi å få til en frisk
debatt som gjør at vi som fellesskap klarer å
se muligheter og fornyelse i det arbeidet vi
driver.
Landsmøtet i år vil ha større fokus på framtiden enn på fortiden.

Eierskap

velger hvilken gren de ønsker å bidra inn i.
Det er masse ressurser rundt i menighetene
våre, og vi ønsker å fange opp og ta med oss
innspillene inn i det videre arbeidet. Større
nærhet mellom menighetene og fellesarbeidet vi gjør er viktig, og vi håper denne
formen for presentasjon vil kunne hjelpe til
med det, sier baptistgeneralen.

– Samtidig ønsker vi å øke eierskapet til hva
vi gjør som fellesskap, sier Terje Aadne og
fortsetter:
– Dette prøver vi nå i form av at arbeidsplanene for de ulike arbeidsgrenene blir
presentert i workshopform, hvor delegatene

Gode og inspirerende forkynnere
Også i 2018 har vi lagt vekt på å få gode forkynnere til møtene på Blink. Generalsekretær
Terje Aadne holder konferansetalen i åpningsmøtet av stevnedelen torsdag kveld. Fredag
kveld taler Bente Sandtorp, mens Truls Åkerlund taler i møtet lørdag kveld.
I tillegg holder hovedstyreleder Magnar Mæland leders tale ved åpningen av landsmøtet.
På Alle sammen vil Sirkusgjengen med Agnar Sæli i spissen og noen av ungdommene
ha ansvar for forkynnelsen fredag og lørdag, men Malermestrene Brun har forkynnelsen i
Alle sammen avslutningsdagen. Det er med andre ord mye å glede seg til.
Les mer og se videoer med fire av talerne på: https://baptist.no/lese/article/1470169
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Malermestrene Brun er på plass i Blinkhallen søndag formiddag 8. juli

h ov e d
sa ken

God menighetsutvikling handler om å jobbe for at det god pastordekning og nok gode ledere i menighetene.
Bildet er fra Blink 2017 der Jan Helge Hindenes fra Bergen, Jon Vestøl fra Kragerø, Jan Sverre Bekkelund fra
Lillehammer og Olivier Matata fra Hamar ble innviet til pastortjeneste i Baptistsamfunnet. Foto: Roger Dahl

God menighetsutvikling
er helt nødvendig
Selv om Baptistsamfunnet har vokst markant de ti/femten siste årene

har mange av de «gamle» baptistmenighetene fortsatt trenden fra tiårene før,
en forsiktig tilbakegang i medlemstallet fra år til år.

Av Roger Dahl

Baptistsamfunnet er en menighetsbevegelse,
der hele virksomheten baserer seg på de
lokale menighetene. For uten at mennesker
som bor i bygder og byer rundt i Norge finner
veien til de ulike baptistmenighetene, vil
heller ikke kirkesamfunnet ha et fundament
og grunnlag.
Det er derfor avgjørende at menighetene
utvikler seg på en god måte, slik at det finnes
kraft til å plante flere menigheter. For det er
flere mennesker som trenger å møte Jesus
enn dem vi når med menighetene vi har i
dag.
Vi må også ha kraft til å være tilstede

for våre venner i misjonslandene, og til å
drive fellestiltakene Holtekilen folkehøgskole
og Høyskolen for ledelse og teologi. Til
det trenger vi robuste menigheter i positiv
utvikling.

Gjøre en forskjell

Hovedstyret har sett at situasjonen i mange
av de «gamle» menighetene fortsatt er sårbar.
Det kommer få nye til fellesskapet. Det er få
barn og unge i mange av menighetene og
det er færre medlemmer under 50 år enn
over 50 år i mange av menighetene.
Det betyr selvfølgelig ikke at en menighet
mangler livskraft eller framtid. Men en
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menighet med høy gjennomsnittsalder og få
eller ingen barn og unge, har flere utfordringer i forhold til god menighetsutvikling enn
en menighet der alle generasjoner er med i
fellesskapet.
Jeg er så heldig at jeg, i tillegg til å jobbe
med kommunikasjon og informasjon, får lov
å bruke en del tid på menighetsutvikling i min
jobb i Baptistsamfunnet. I menighetene som
i alle andre levende organismer, mennesker
inkludert, handler et godt og levedyktig liv
om livsstil.

Livsstil

Noen av dere som leser dette kjenner meg

- God menighetsutvikling handler om hvordan du og jeg lever våre liv med Gud.

godt. Andre gjør ikke det. Som en illustrasjon
på hva livsstil betyr vil jeg bruke meg selv og
mitt liv. Jeg er i dag noen få kilo tyngre enn
jeg var i studieårene, som ligger 30 år tilbake
i tid. Det er sikkert mange som er på min
alder (53 år) som har det ganske likt.
Forskjellen til mange av dere andre, er at i
mellomtiden har jeg vært 30 kilo tyngre enn
jeg er nå, og jeg bør bli enda lettere enn jeg
er nå. Gradvis, år for år, fra jeg var 18 – 19 år
gammel la jeg på meg en kilo eller to hvert år.
De ti første årene betydde det ikke så mye.
Etter de første tegnene på livsstilssykdommer, da jeg var i 30-årene, begynte jeg å
skjønne noe av dette. Men jeg fortsatte på
samme måte i mange år til. Hvert år sa jeg
i min egenevaluering at det hadde vært en
«jevnt godt år».
Jeg levde et helt greit liv, men ble litt tyngre
hvert eneste år. Jeg prøvde noen kurer også,
uten at det hjalp så mye. For det er ikke en
kur eller to det handler om. Det handler om
livsstil og vilje til endring. Om aktivitet, og ikke
minst om kost.
Vi som bor i Norge er utrolig priviligerte. Og
jeg fant ut at det finnes rehabiliteringsklinikker
for folk som meg, som har levd et helt greit
liv, pådratt meg et par kilo ekstra i året, litt
livsstilssykdom og utsikter til et kortere liv enn
jeg ellers ville hatt.
Noen av de ansatte der, la oss kalle dem
Grete, Marit og Hanne, fikk meg til å forstå
at det handler om livsstil, ikke om slanking,
at det handler om aktivitet, men mest av alt
om kost. For en forskjell det ble for min del
med livsstilsendringen. Kiloene forsvant, å se
endring ga motivasjon. Nå, to og et halvt år
senere, handler det fortsatt om livsstil, slik at
endringen blir varig. Jeg kan ikke leve som
jeg gjorde tidligere.
Samtidig, handler det ikke om å være

fanatisk eller asketisk. Om jeg kommer på
besøk til deg eller din menighet, og jeg blir
budt et kakestykke, ja da koser jeg meg med
det, men jeg behøver jo ikke spise det andre
kakestykket, eller ta den største biten.

God utvikling

Du lurer sikkert på hvorfor jeg skriver om meg
selv og om endring i livet, når det handler om
menighet og utvikling. Det er fordi det er så
likt. Slik en god utvikling i mitt liv handler om
aktivitet og kost, der kost gjør størst forskjell,
er det også i menigheten. Det handler om
god og riktig aktivitet og det handler om riktig
kost.
Ledelsen vår i Baptistsamfunnet er
opptatt av god utvikling menighetene. Det
er helt nødvendig om vi skal nå de langsiktige målene våre, som vi ble enige om på
landsmøtet i fjor:
y Vi skal være et kirkesamfunn i vekst
der mennesker blir frelst!
y Det flerkulturelle perspektivet skal være
tydelig i hele kirkesamfunnet!
y Barn og unge skal ha en sentral plass i
arbeidet vårt!
y Vi skal ha et bredt internasjonalt
engasjement!
y Vi skal ha et tydelig fokus på bibel og
bønn!

Aktivitet og kost

Jeg har allerede sagt at det handler om
aktivitet og kost. Det er det samme enten
menigheten din er en migrantmenighet eller
ikke, om den er nyetablert eller har en 100årig historie bak seg. Om den ligger i en av
byene eller den ligger på landsbygda.
Det er det sammen om du er barn,
ungdom, ung, middelaldrende, eldre eller
gammel. Betingelsene for et godt menighets-
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liv handler om aktivitet og kost.
I alt for mange år har mange av oss, jeg
selv og menigheter jeg har vært i inkludert,
sett oss tilbake når årsrapporten har blitt
skrevet. Vi har vært relativt fornøyd med året,
for det har gått bra. Selv om vi er noen færre
enn året før og vi alle har blitt et år eldre. Selv
om vi ikke når noen nye, eller har et fokus på
neste generasjon.
Det går helt fint det.
I ett år, to år, tre år. Men for noens del har
det vært slik i alt for mange år. Til slutt blir
det for mye. Som det ble for mange kilo på
kroppen min. I slike tilfeller handler det om å
ta grep i tide. Om å få riktig aktivitet og kost.
Det handler om å søke rehabilitering i tide.

Medvandrer

Baptistsamfunnet har i mange år hatt ansatte
som har jobbet for å hjelpe menighetene.
I mange av etterkrigsårene var Karsten
Lindstrøm ansatt som landsevangelist. Flere
av distriktene hadde distriktssekretærer, som
besøkte menighetene med oppmuntring,
rådgivning og forkynnelse.
Senere har vi hatt medarbeidere som har
jobbet spesifikt med veiledning, der noen få
menigheter har fått del i mange ressurser.
Den store tilveksten av nye landsmenn har
fordret en stor innsats med betydelig ressursbruk overfor nye menigheter. Det har
gitt gode resultater.
Hovedstyret er tydelige på at flere
menigheter må få del i ressursene. Vi vil
derfor fordele ressursene slik at alle menighetene kan følges og vi kan være i tettere
dialog og kontakt med menighetene og
pastorene. Være medvandrere, samtalepartnere og forhåpentligvis gjøre en forskjell
for utviklingen, slik Grete, Marit og Hanne har
gjort det i mitt liv.

hov e d sa k en

VENSTRE: God menighetsutvikling handler om mennesker som kommer til tro, blir døpt og tatt opp som medlemmer. Bildet er fra felles gudstjeneste
mellom Immanuel Church (Iranian Christians i Norway) og Porsgrunn Baptistmenighet. Foto: Roger Dahl.
HØYRE: God menighetsvikling handler om å drive Høyskolen for ledelse og teologi. Bildet er fra en av skolens andaktssamlinger i Bærum baptistkirke. Foto: HLT

Det er med utviklingen i menigheten som
det er med livsstilen min. Grete, Marit og
Hanne har vært viktige for meg, men jobben
er det jeg selv som har gjort. En representant
for Baptistsamfunnet, eller en annen veileder
eller rådgiver kan være viktige for utviklingen i
menigheten. Den gode utviklingen skjer i hver
menighet.

God aktivitet

I strategien for menighetsutvikling har vi
sagt noe om både aktivitet og om kost. Vi
tror at menighetene har gode forutsetninger
for å vokse om menigheten har en aktivitet
som passer inn i disse formuleringene vi har
hentet fra kvalitetstegnene i Naturlig Menighetsutvikling:
y
y
y
y
y
y
y
y

Lederskap som er utrustende
Tjeneste som er basert på nådegaver
Et engasjert trosliv
Har hensiktsmessige strukturer
Har inspirerende gudstjenester
Har livsnære grupper
Har behovsorientert evangelisering
Har varme relasjoner

La meg ta et par eksempler for at du skal
forstå bedre hvor vi fra Baptistsamfunnets
side vil hen med disse formuleringene;
Vi bruker formuleringen inspirerende gudstjenester og samlinger ovenfor. Det betyr at
det ikke først og fremst handler om gudstjenesteform, om lovsangskor eller salmesang, om preken eller vitnesbyrd, om kor eller
barneandakt, men om at det må være en
inspirasjon fra Gud. For vi kan bruke så mye
ressurser vi bare vil på gudstjenestene. Hvis
det ikke inspirerer betyr det ingen ting.
En annen formulering er livsnære grupper.
Hva betyr det? Det betyr selvfølgelig at det
viktigste med en gruppesamling ikke er en
akademisk diskusjon eller en hyggelig prat,
men at vi berører livene til hverandre, knytter
bånd, hjelper hverandre til en større forståelse
og et bedre liv.
Slik kunne jeg fortsatt med eksempel etter
eksempel på hva god menighetsutvikling
handler om. Det handler ikke om en konsert,
en kul eller fancy kafékveld eller ei tradisjonell
julemesse i seg selv. Minst en av kvalitetene
ovenfor må være tilstede.
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Sunn kost

Så var det dette med kosten da. Det er
enkelt. Det handler det om passe mengde,
om balanse mellom karbohydrater, proteiner
og fett. Om frukt og grønt og tallerkenmodell. Visste du forresten at fire ruter melkesjokolade inneholder like mye energi som en
hel bunt med gulerøtter.
I livsstilsprosjektet mitt lærte jeg at aktivitet
var for gram. Kost var for kilo. Jeg tror det er
overførbart. For fellesskapet med Gud i bibel
og bønn er grunnleggende for utvikling i eget
liv og i menigheten.
Et av hovedmålene våre i Baptistsamfunnet er å ha et tydelig fokus på bibel og bønn.
Det gjelder i menigheten, og det gjelder i hver
enkelt av oss sine liv. Jeg tror det handler om
noe så enkelt som å finne en rytme i eget liv,
der fellesskapet med Gud gjennom bibellesning og bønn tas vare på.
Det er utarbeidet mange hjelpemidler.
Bibelselskapet gir hvert år ut bibelleseplaner,
og det er skrevet mengder av bønnebøker.
På side tre i dette nummeret av magasinet
kan du lese om Fredrik Krunenes og Bjørn
Olav Hansen, som har fått hjelp av tide-

God menighetsutvikling handler om virksomhet for barn og ungdom.
Bildet viser Soul Children koret i Skien baptistmenighet. Foto: Skienbaptist.no

bønnen i sitt andaktsliv. Tidebønnene er hjelp
til å be, ofte gjennom systematisering av
bibeltekster, slik at en ikke behøver å finne
ordene selv.
Så er det slik at mange av oss har prøvd,
men mislykkes. Det går en uke eller to, tre
kanskje, så har det stoppet opp. Det er ikke
så farlig det, så lenge du ikke gir opp. Det
er bare å begynne på igjen dagen etter. Slik
har det vært med livsstilen min også. En
sjokolade på vei hjem fra jobb. Det er ikke så
farlig det, så lenge det blir med den ene.

God menighetsutvikling handler om hvordan
du og jeg lever våre liv med Gud.
For meg har det vært viktig i endringen av
livsstil at jeg ikke har vært alene. Kona mi har
vært viktig. Grete, Marit og Hanne har vært
viktige. De har gitt meg hjelp til å holde fokus.
Dessuten har jeg bedt til Gud om hjelp, og
tent et lys i kirka på søndagene.
Slik er det med andaktslivet mitt også. Jeg
trenger hjelp for å holde fokus, som vi som
menighetsfelleskap trenger hjelp til fokus. Og
husk, Gud er alltid der for deg og menigheten.

Aldri alene

Vi tror god menighetsutvikling er helt
avgjørende for utviklingen i kirkesamfunnet
vårt, og vi tror det daglige andaktslivet til den
enkelte som er med i menigheten er viktig
for utviklingen i eget liv, i menigheten og i
kirkesamfunnet.
God menighetsutvikling handler om mer
enn noen ansatte i Baptistsamfunnet og
menighetene, og det handler om mer enn
lederskap, gudstjenester, gruppesamlinger,
strukturer og evangelisering. Nøkkelen er livet
den enkelte som er med i menigheten lever.

FAKTA
y Baptistsamfunnet har 101 medlemsmenigheter. Tre nye søker medskap
i 2018
y I tillegg til generalsekretær Terje
Aadne jobber integrasjonspastor
Peter Ngaidam, integrasjonsleder
Mette Marie Hebnes (i permisjon)
og informasjonsleder Roger Dahl
med menighetsutvikling. Bente
Sandtorp og Truls Åkerlund avslutter
sin tjeneste som veiledere i sommer.
Hermod Bakkevoll er ansatt av
Baptist i Nord som distriktsarbeider
y En halv stilling som menighetskonsulent vil bli lyst ledig i sommer
y Strategien for god menighetsutvikling finner du på
https://baptist.no/om-oss/strategi/
menighetsutvikling Strategien
gjelder for femårsperioden 2018-22
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70-ÅRSJUBILEUM FOR ISRAEL I MODERNE TID

Tur til Israel - Bibelens land
16.11.2018 // 10 dager // Magne Hultgren & Egil Sagen

Pris fra 18 610,-

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.

Plussreiser AS • Foretaksnr. 989 663 445 MVA • Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

70 17 90 00 // plussreiser.no

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»
Torvgt. 20, 3770 Kragerø
Tlf.: 35 98 17 56 – Fax: 35 99 12 58
Off. Godkjent optiker

Land Trykkeri as
- få det trykt i Land du også!
Tlf. 61 11 00 70 - www.landtrykkeri.no

Etablert 1890

9110 Sommarøy
Tlf. 57 84 44 65 - Fax 57 84 44 66
E-post:berhanse@online.no
JÆDER Ådne Espeland AS Tlf: 51 61 16 00 www.jaeder.no
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Russland med visjon om å vokse
Baptistsamfunnet i Russland har som mål å plante minst 70 nye
menigheter i løpet av de to neste årene. Baptistene i Russland kan
føre sin historie tilbake til 1867. Noen av de første pionerene ble
påvirket av Oncken, som var en av de store baptistevangelistene
i Europa på 1800-tallet. Bevegelsen vokste raskt og 50 år senere
var de godt over 100 000. I 1911 kom de russiske baptistene inn i
BWA. Det er nå rundt 72 000 baptister i 1 664 lokale menigheter.
Les mer på http://ebf.org/russia-vision-to-multiply

Bildet viser menighetsplantegruppen i Tyumen i Sibir.

Felleserklæring om den israelskpalestinske situasjonen

Les mer på http://ebf.org/joint-statement-on-the-israelipalestinian-situation

Lederne i Baptist World Alliance og European Baptist Federation
(som inkluderer Midtøsten), ønsker å uttrykke sin alvorlige bekymring over den økte spenningen mellom Israel og Palestina, som
har ført til vold og mange palestinske sivile dødsfall, inkludert de
uskyldige barn, i Gaza de siste dagene.

BWAs ledere æret Billy Graham
og hans minne

Les mer på http://bwanet.org/news/news-releases/669-bwa-executive-makes-important-decisions-paid-tribute-to-billy-graham

I forbindelse med siste møte i Baptist World Alliance styre ble det
fattet mange viktige beslutninger og gitt flere anbefalinger. I tillegg
benyttet styret og andre ledere fra 25 ulike land anledningen til å
ære minnet om verdensevangelisten som døde tidligere i år. Bildet
viser noen av de sentrale lederne i bønn, blant annet generalsekretær Elijah Brown, president Paul Msiza og første visepresident Jan Sæthre.

13

Tim Solwoong Kim, Espen Thilesen og Roald Zeiffert gleder seg til å jobbe med prosjektet Unglink for
å knytte de kristne organisasjonene og de nye migrantgruppene tettere sammen. Foto: Ung baptist

Støtte til nettverksbygging
Ung baptist har fått tilsagn på støtte til prosjektet
Unglink som handler om å knytte etablerte kristne
organi-sasjoner og nye migrantgrupper tettere sammen.

Av Siri D. Fjeldberg

– Vi trenger å få et oppdatert bilde av hvem
vi er som kristne i Norge. Mange sitter
med en utdatert forestilling fordi de fleste i
styrende posisjoner og dem som dukker opp
på de ulike arrangement ikke er representative for hvordan det ser ut på grasroten. Når
man begynner å telle alle, så vil man finne

mye mer fargerik gruppe sier daglig leder
Roald Zeiffert og fortsetter:

Øke bevissthet

– Vi håper også at økt bevissthet rundt hvem
vi er, vil inspirere organisasjoner å sette mer
fokus på det multikulturelle, slik at dette
segmentet av befolkningen lettere kan identi-

fisere seg med og bli en del av det etablerte
organisasjonslivet og tilføre en mangfoldskompetanse vi trenger i møte med et stadig
mer mangfoldig samfunn.
– På den måten vil vi stå styrket i møte
med fremtidens utfordringer. En annen ting
som er gledelig er at dette vil kunne utvide
nettverket mellom tokulturelle til å ikke bare
nå innenfor vår egen organisasjon men også
utenfor. Større målgruppe gir også større
muligheter og flere ressurser rettet mot tokulturell ungdom.

Tokulturelle i sentrum

Prosjektleder for Unglink er Espen Thilesen
som ser fram til å starte arbeidet.
– For meg er det å møte nye mennesker
som har en tydelig tro og begeistring for
Jesus det som er mest inspirerende. Jeg
gleder meg også over å se at tokulturelle
får en arena der de ikke opplever å stå på
sidelinjen men å være i sentrum. Prosjektet
innebærer også å få jobbe sammen med
flere andre flinke prosjektmedarbeidere, noe
som gjør det både mer morsomt og øker
kvaliteten på arbeidet.
En av prosjektarbeiderne er Tim Solwoong
Kim, som har filmutdannelse fra Sør-Korea
og jobber som volontør for Ung baptist. Han
vil i samarbeid med frivillige jobbe med å lage
ulike filmer for prosjektet.

Slutter som daglig
leder ved årsskiftet

Samtalene får oss
til å tenke mer

Etter 11 år som daglig leder i Ung baptist er det tid for
nye utfordringer for Roald Zeiffert. Styreleder Shalome Croos
er takknemlig for Roalds innsats og opplyser at landsstyret
begynner rekrutteringsarbeidet for ny daglig leder etter
sommeren.

Sina Vestøl og Johannes Trovi er godt fornøyd med å
være deltakere på Emmausveien. Emmausveien er
Ung baptist sitt lederprogram for aldersgruppen 16-20 år.

Les mer på https://baptist.no/lese/article/1468078

Les mer på https://baptist.no/lese/article/1460257
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VENSTRE: I bønn for trygg reise rundt i Bas Uele med de nye syklene HØYRE: Høytidelig overrekkelse av nøkkelen

Overrekkelse av
nye motorsykler
– med forbønn
For baptistene i Nord-Kongo er det naturlig å ta med
Gud i alt de står i – også innvielse av nye motorsykler. Kanskje vi,
baptistene i Norge, kan bli utfordret av dem til å huske
på å ta med Gud i alle deler av livene våre?
Av Lise Kyllingstad

For å komme seg rundt, er de ansatte i
CBCN (baptistsamfunnet i Nord-Kongo)
avhengig av motorsykler. De har ansvar for
et område på ca 148.000 km2, og veiene er
neste ufremkommelige. Motorsyklene varer
ikke lenger enn 4-5 år i dette miljøet. De slites
forferdelig av å kjøres på de ekstremt dårlige
veiene.
Lederne i Utviklingsprogrammet, som har
lese- og skriveopplæring, sparegrupper og
sivile rettigheter som komponenter, fikk

nettopp nye motorsykler.
Hver gang det kjøpes inn nye motorsykler,
samles kirkens ledere seg rundt dem.
Nøklene blir høytidelig overrakt fra presidenten i CBCN, til den enkelte som skal
disponere motorsykkelen. Deretter holdes
det en bønnestund, hvor man ber om at
motorsyklene skal bli til velsignelse for
befolkningen, at de skal unngå ulykker med
dem, og at de som skal kjøre dem skal bli
beskyttet og velsignet.
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Nytt om
misjonen
på nett
Vi har på forsommeren lansert vår
nye misjonsinformasjon på nettstedet baptist.no. I tillegg til artikler
som beskriver alle prosjektene
har vi fått mange nye filmer fra
Kongo. Tim Solwoong Kim, som
jobber med film og media i Ung
baptist har laget filmene. Han var
i fjor høst med på besøk i Kongo
og har laget flotte presentasjoner
av arbeidet som gjøres i Kongo.
Se https://baptist.no/misjon
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Baptistenes Sommerfest

Det blir et yrende liv på Stavern folkehøgskole, Fredtun disse dagene.
Fra morgenbønnen, til de siste går til sengs, vil det være et mylder av
mennesker på tunet. Det blir Sirkus Ducano for barna, Transition samlinger
for dem fra 10 til 13, Unite for ungdom, 20 + fellesskap for dem som er unge voksne,
møter og seminarer, tid til gode samtaler og en mulighet til å senke skuldrene.
Og på kveldene fyrer vi opp grillen mens praten går.

Tema for Blink er Skapt til fellesskap!
Truls Åkerlund

taler i møtet lørdag kveld. Truls er lærer ved Høyskolen for ledelse og teologi
på Stabekk og menighetsplanter i Skien tilknyttet Salt-nettverket. Mange baptister
har møtt Truls som en av våre menighetsveiledere de siste årene.

Jørn Lemvik

besøker Blink og Stavern til fellesseminar lørdag kl 12.00 med tema Fellesskap
i verden. Lemvik er mangeårig generalsekretær i bistandsparaplyen Digni, der
han fratrådte som leder i fjor sommer. Lemvik har gjort en solid innsats for å løfte
det sivile samfunns rolle i utviklingsarbeidet, spesielt med å belyse de religiøse
aktørenes betydning. Han vil utfordre Blink-deltakerne på det globale fellesskapet.

For mer informasjon og påmelding
http://baptist.no/blink/
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