MAGASINET
NR 1 2018
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Setter preg
på Baptistsamfunnet i
årene framover.
Les mer om ny
strategi s 8-11
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Påskens fellesskap
den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere
drikker av det, gjør det til minne om meg!

Tema for Baptistenes lederkonferanse og
Blink er «Skapt til Fellesskap».
Pesach er regnet som den viktigste jødiske
helligdagen. Det er et fellesskaps- og
minnemåltid om utfrielsen fra Egypt hvor vår
feiring av skjærtorsdag har sitt opphav.
Jødenes utfrielse fra Egypt er mettet med
profetisk symbolikk som også peker mot
Jesus død på korset og frelsen vi får ved
hans blod. Derfor feirer mange menigheter
påskemåltidet på jødisk vis med Jesus som
midtpunkt.
Det var på Pesach at Jesus feiret nattverden
med sine disipler og Jesu ord til disiplene i
Lukasevangeliet blir gjengitt av Paulus i
ordene fra første brev til Korinterne.
I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok
han et brød, takket, brøt det og sa: «Dette
er min kropp, som er for dere. Gjør dette til
minne om meg!» På samme måte tok han
begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er

I påsken feirer vi at Jesus ved sin lidelse,
død og oppstandelse ga oss inngang til evig
liv i fellesskap med den treenige Gud. Dette
minnes vi når vi bryter brødet sammen ved
nattverdbordet, som i den første menigheten;
«de holdt seg trofast til apostlenes lære og
fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene».
Måltidet har alltid vært et naturlig utgangspunkt for fellesskap og et samlingspunkt hvor
man kan dele gleder og sorger og samtale om
livets store og små spørsmål. Jesus var alltid
på vei til et måltid og det var når Jesus brøt
brødet med disiplene på vei til Emmaus at de
så hvem han var. Når vi deler brødet og Jesus
blir et naturlig sentrum i vår samtale, kan
påskens budskap bli levende og gi våre liv og
vår trosvandring bærekraft.
Vi er skapt til fellesskap, påskens fellesskap.
Terje Aadne
Generalsekretær
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PO RT R ETTET

UTFORDRER: - I Iran ble vi opplært til å være lys og salt og leve under forfølgelse. Også i Norge må enhver kristen stille seg spørsmålet:
Hva er min oppgave?, sier Shahram Barati, pastor i farsi-språklige Immanuel Church i Porsgrunn. Lokalene deler de med Porsgrunn Baptistkirke.
FOTO INGUNN RUI

- Nordmenn tror for godt om islam
- Jeg elsker Norge, men det er leit å se alle feilene norske myndigheter

gjør i innvandringspolitikken, sier den iranske pastoren Shahram Barati
fra baptistkirken Immanuel Church i Porsgrunn.

Av Ingunn Rui

Muslimer får bli, mens ekte kristne sendes
tilbake til land der de risikerer forfølgelse,
påpeker Barati, som har tatt initiativet til
og leder «International Human Rights for
Christians».
Den internasjonale organisasjonen gjør alt
for å hindre at konvertitter returneres til en
usikker og farlig framtid. I 2017 bidro den
til at over 100 konvertitter fikk bli, de fleste i
Europa og Asia.
- Vi kjenner lovverket, viser til FNs
menneskerettigheter, har kontakt med
Menneskerettighetskommisjonen i
Strasbourg og om nødvendig setter vi inn
advokat, sier Barati, som selv kom til Norge
som kristen kvoteflyktning i 2002.
Barati opprøres ved å høre om iranske
kristne som sendes tilbake med beskjed fra
UDI om å ikke si noe om sin tro.

- Da forstår man ikke kjernen i det kristne
budskapet, sier ingeniøren og evangelisten,
som selv måtte flykte på grunn av trusler mot
seg og familien – nettopp fordi han fulgte
Bibelens ord og evangeliserte åpent på Irans
gater.
- Med hvilken sikkerhet sendes konvertitter
tilbake? Det er ikke lenge siden Norge sendte
en kvinne tilbake til Iran som ble pisket kort
tid etter ankomst. Historier som dette gir
Norge et tiltagende dårlig rykte, mener
Shahram Barati, som også er pastor i
Immanuel Church i Porsgrunn.
Immanuel Church er en selvstendig
baptistmenighet som holder til i samme
lokaler som Porsgrunn Baptistkirke. Gudstjeneste-besøket ligger på rundt 50 hver
søndag og samler farsi-språklige fra Iran,
Afghanistan samt kurdere fra Irak.
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Jesus lever og hører

Baratis omvendelseshistorie er et bevis i seg
selv på hvordan kristne lever og virker i Iran.
Etter oppvekst i en vanlig muslimsk familie i
storbyen Ahwaz var unge Shahram kommet
til et punkt der han var blitt samfunnsbevisst,
men også åndelig søkende.
- Jeg ba mye til Allah, men fikk aldri svar.
Til slutt var jeg rett og slett så sint på ham at
jeg bestemte meg for å bli ateist.
Shahram ble innkalt til to års militærtjeneste og innrullert i en avdeling med
oppdrag blant mullahene i Ahwaz-regionen.
Nå så han islams bakside, fikk vite mye om
strategien og tankegangen bak politisk islam
og begynte å avsky religionen enda mer.
Etter ingeniør-utdannelse fikk han jobb
som lærer i bygg- og maskindesign. Skolen
var korrupt og tok bare inn de beste
studentene, ofte barn av lærernes venner og

PO RT R ETTET
kjente.
- En dag ringte min far og sa han hadde en
student til oss. «Det er bare et problem ved
ham: Han er en kristen», fortalte han.
Endelig en mulighet til å høre hva kristen
tro går ut på, tenkte Shahram og hang opp et
papirkors som bare den nye studenten kunne
se. Studenten forsto hintet og oppsøkte
læreren. Selv var han ikke så bibelkyndig,
innrømmet han, men han kjente en pastor.
«Gå og gjør en avtale så jeg kan snakke med
ham så raskt som mulig», beordret Barati.
Samme kveld besøkte han for første gang
en husmenighet. De neste syv månedene
sammenlignet han Bibelen og Koranen, ble
overbevist om Bibelens sannhet og opplevde
bønnesvar etter bønnesvar.
- Jesus viste meg både at han lever og
hører, oppsummerer Barati.

i Teheran, som lenge ble ledet av den
uredde biskopen Haik Hovsepian Mehr.
At Hovsepian Mehr ble bortført og antatt
drept i 1994 gjorde bare menigheten
sterkere, forteller Barati.
- Vi ble opplært til å være uredde, til å være
lys og salt og leve med forfølgelse. Vi erfarte
at Den hellige ånd var med og ga en helt
spesiell kraft.
Fordi han var arbeidsløs brukte Shahram
Barati all sin tid på å dele ut bibler og Jesusfilmer på gatene.
- Iran er omtalt så mange ganger i Bibelen
at vi iranere kjenner en særskilt forpliktelse
til å fortelle våre landsmenn om Jesus. Kong
Kyros var fra Iran, det samme tror vi at de tre
kongene som kom til Jesus-barnet var. Elam
som Jesaja 49 omtaler er et område som i
dag inngår i Iran.

Kreativ evangelisering

Arrestasjon og flukt

Da han giftet seg var kona uvitende om
ektemannens kristne tro. Maryam kom fra en
sterk muslimsk familie og ble sint da hun fikk
vite at hun levde sammen med en som var
dømt til helvete etter hennes overbevisning.
Shahram på sin side fikk en særdeles
kreativ evangeliserings-idé: Foruten å be for
kona spurte han henne om å lese Bibelen for
seg når han kom sliten hjem fra jobb.
- Ifølge muslimsk lære må kvinnen gjøre
det mannen sier, så hun protesterte aldri,
smiler Shahram.
Et halvt år etter spurte Maryam: «Hvordan
kan jeg bli kristen?»

- Vi ble opplært til å
være uredde, til å være
lys og salt og leve med
forfølgelse.
Shahram Barati

En spesiell kraft

Etter dette var begge aktive i husmenigheten. Da det hemmelige politiet
oppdaget fellesskapet mistet begge jobbene
og menigheten ble oppløst. Det kommende
året gikk de i den største åpne menigheten

En lang periode fikk menigheten virke i
fred og opplevde stor tilstrømning, også til
husmenighetene som inngikk i forsamlingen.
Shahram startet et privat firma der kontoret
ble brukt som daglig møtested for opptil
80 kristne.
Så sprakk boblen. Flere pastorer ble drept
og menighetsledere arrestert. Shahram Barati
var èn av dem. Han ble dømt til døden, men
slapp fri – bare for å oppleve nye vansker.
Fordi kristne verken kunne eie bolig eller var
populære leietagere måtte familien stadig
flytte. Etter tre flyttinger på èn måned pådro
Maryam seg prolaps og var skjør. Samtidig
nektet familiene på begge sider å ha noe
med dem å gjøre.
Da skjedde det noe underlig. Tre ganger
på rad hadde Shahram samme drøm.
En stemme sa: «Dra til Sarajevo!» og for
hver gang kjente han et stadig sterkere
dytt i siden. Da en ukjent kvinne ringte med
samme budskap og menighetens biskop sa
seg enig brøt ekteparet Barati opp med sine
to barn. Første stopp var Tyrkia der de bodde
tre måneder blant eksil-iranere i Istanbul.
Derfra dro de til Sarajevo hvor de kontaktet
FN, som sendte dem videre til Norge.

Vekkelse

Foruten Immanuel Church i Porsgrunn har
Shahram Barati også ansvar for flere iranske
husmenigheter i Tyskland, Tyrkia og Iran.
- Hvis jeg ikke får fortelle om Jesus, dør jeg,
sier han som forklaring på sitt sterke engasjement.
Pastoren gleder seg over at radikal islam
har klart det som religionsfriheten i Iran ikke
maktet, nemlig å utløse vekkelse.
- Hvis dagens statsform forblir, vil Iran bli et
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- Hvis jeg ikke får fortelle
om Jesus, dør jeg.
Shahram Barati

kristent land til slutt. Så forhatt er prestestyret
og så raskt spres evangeliet.
Tre faktorer er utløsende for vekkelsen
ifølge Barati: Uredde Jesus-vitner, gudgitte
drømmer, syner og visjoner samt en ny
bibeloversettelse til moderne persisk. Oppfinnsomheten er stor. Bibeldeler spres ved
at kristne legger dem fra seg i taxier, busser,
parker og andre offentlige steder.
- En gang ble jeg oppringt fra Paris av en
landsmann som åpenbart hadde funnet et
NT jeg la igjen på en parkbenk i Ahwaz, ler
Shahram.

Lettlurte

Shahram Barati er særs opptatt av å gjøre
oppmerksom på de store forskjellene mellom
muslimsk og kristen tro. Derfor har han utviklet et kurs om temaet. Fordi norske kristne
leser så lite i Bibelen har de lett for å bli lurt til
å tro at Bibelens Gud og Koranens Allah er
den samme, mener han. Og fordi nordmenn
ikke kjenner innholdet i Koranen tror de for
godt om islam. Bibelhistoriens Ismael, Hagars
sønn, regnes som muslimenes stamfar. Han
beskrives som et «villesel av en mann»,
minner Barati om.
- Jeg elsker alle muslimer, men ikke islam.
Det er en farlig religion som oppfordrer
til vold, krig og ensretting. I Norge krever
muslimer å få bygge moskeer, men hvor i den
arabiske verden får kristne bygge kirker?
I muslimske land må alle være muslimer.
Jesus derimot gir oss frihet til å velge.
Vær også klar over at Koranen tillater løgn.
Muhammed skiller mellom små og store
synder, løgn er blant de små.
Shahram Barati bruker sterke ord om sin
tidligere tro. Han er heller ikke overbevist om
at alle som sier de har konvertert til kristen tro
snakker sant.
- Mitt forslag til alle som jobber med konvertitter er å la være å utstede dåpsattest til
de eventuelt får innvilget opphold. Da vil man
se hvem som har en ekte tro.

- Fordi jeg elsker Norge
er jeg streng mot
egne landsmenn som
utnytter systemet.
Shahram Barati
MÅ FORTELLE: - Iran er omtalt så mange ganger i Bibelen at vi iranere kjenner en særskilt forpliktelse
til å fortelle våre landsmenn om Jesus, sier pastor Shahram Barati i Immanuel Church i Porsgrunn.
Han har også ansvar for iranske husmenigheter i Tyskland, Tyrkia og Iran. FOTO: JAN SÆTHRE

Trenger reformatering

Innvandrere klager iblant på at nordmenn er
rasister, men det er i stor grad selvforskyldt,
mener Barati.
- Hvem vil ikke tendere til å tenke rasistisk
eller utvikle skepsis mot muslimer når man
ser konsekvensene av det norske lovverket,
som tillater at innvandrere går fem år på
norskkurs og får penger fra NAV hele veien?
Også når de får tilbud om jobb og ikke tar
imot? Fordi jeg elsker Norge er jeg streng
mot egne landsmenn som utnytter systemet.
De trenger å reformatere tankegangen. Den
kristne tro er det beste programmet du kan
tenke deg i så måte!
- Hvordan bør kristne møte muslimer?
- Snakk med muslimer på tomannshånd,
etter som mange muslimer er redd for hva
medmuslimer vil tro om dem. Inviter dem
hjem eller på kafé, råder Barati.

SAMARBEIDER: Pastorene Shahram Barati og Magne Hultgren fra hhv farsi-språklige Immanuel
Church og Porsgrunn Baptistmenighet. FOTO: ROGER DAHL

Fakta Shahram Barati
y Fra Ahwaz i Iran, bor i Porsgrunn
y Utdannet ingeniør, nå miljøarbeider
og pastor
y Leder organisasjonen «International
Human Rights for Christians».
y Gift, to voksne barn
y Pastor for menigheten Immanuel
Church, som ble tatt opp som
medlemsmenighet i Baptistsamfunnet på landsmøtet 2017

SAMLER FARSI-SPRÅKLIGE: Gudstjeneste-besøket i Immanuel Church i Porsgrunn ligger på rundt
50 hver søndag og samler farsi-språklige fra Iran, Afghanistan og Irak. Bildet er fra velkomstmarkeringen som medlemsmenighet i Baptistsamfunnet, og viser noen av lederne sammen med
representanter for Porsgrunn Baptistmenighet og generalsekretær Terje Aadne, mens Skienspastor
Vidar Bergsland lyser velsignelsen over menigheten. FOTO: JAN SÆTHRE
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v erdt å l ese

NY BAPTISTKIRKE: Bygdheim forsamlingshus i Opplandsveien 59 i Grimstad blir nå baptistkirke. Foto: Privat

Kjøpt eget kirkebygg
Grimstad Chin Baptist Church, som ble stiftet i 2008, overtok i februar eget kirkebygg.
Av Roger Dahl

Menigheten har leid lokaler i bedehuset som ligger i Opplandsveien
59 i Grimstad i flere år, og har fra februar i år overtatt eiendommen.
Integrasjonspastor Peter Ngaidam forteller at menigheten har kjøpt
eiendommen til en meget fordelaktig pris, og er glade for den velviljen
som bedehusforsamlingen har vist dem. Den lokale misjonsforeningen

har en avtale om å kunne benytte lokalene ved behov.
Eiendommen har en kirkesal med plass til rundt 80, og ved
åpning av dørene til lillesalen, er det mer enn nok plass til Grimstad
Chin Baptist Church virksomhet.
Vi gratulerer med kjøp av lokaler.

Ny struktur
på plass
Baptistene i Nord-Norge vedtok i februar ny struktur for
fellesarbeidet. Ved at arbeidet for barn, ungdom og de
voksne heretter ledes av samme organisasjon er et stykke
baptisthistorie skrevet. Det betyr at arbeidet som på landsbasis ledes av to selvstendige organisasjoner i samarbeid
blir forent i organisasjonen Baptist Nord!
Les mer på https://baptist.no/lese/article/1453852

Leif Vollan (th) fra Tromsø ble valgt som leder for Baptist Nord,
mens Bård Jørgen Kollbotn fra Aune /Harstad ble leder for
Rivermont Drift. Foto: Frank Einar Hansen
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Vaktskifte i Lillesand

VEKSLING: Tor Marius Gauslaa (th) overlot i februar stafettpinnen til Even Valderhaug som forstander for Lillesand Baptistmenighet.
Foto: Roger Dahl

Søndag 18. februar overlot Tor Marius Gauslaa stafettpinnen til Even Valderhaug som menighetens forstander.
Av Roger Dahl

Etter 15 år med Tor Marius Gauslaa som
menighetens pastor var det tid for skifte i
ledelsen i Lillesand. Even Valderhaug, som
har tatt over som forstander, har lang
fartstid som leder på Bedehuset hjemme i
Valderhaug ved Ålesund. Etter at han
avsluttet denne tjenesten flyttet han sørover

til Lillesand, og tok også konsekvensen av
den forståelse han var kommet fram til med
tanke på dåp, og ble døpt på bekjennelse
av tro.
Det ble klart for Valderhaug at Gud kalte
til tjeneste, noe som falt sammen med at
Gauslaa ga tydelige signaler om at han ville

trappe ned som forstander for menigheten.
Betelmusikken deltok med sang i festsamværet, og det var hilsener fra baptistmenighetene i Kristiansand og Arendal, fra
de andre kristne menighetene i Lillesand,
ordfører Arne Thomassen i Lillesand og fra
Det Norske Baptistsamfunn.

John Tha Cung

innsatt som pastor
Pastor Vidar Bergsland i Skien baptistmenighet ledet innsettelsen av
John Tha Cung som den nye pastoren i
TCBC – Telemark Chin Baptist Church.
Fra skienbaptist.no

Han holder for tiden på med Masterstudier i teologi på
Menighetsfakultetet i Oslo. Tidligere har han vært pastor i
Hmandaw baptistkirke i Hakha i Chinstaten i Myanmar.
Han har Bachelorstudier i Hakha i Myanmar og en Master of
Divinity fra Myanmar Institute of Theology i Yangon i Myanmar.
Han kom til Norge i 2015. Ved siden av studiene på MF har
han også vært pastor for Norway Chin Mission Church i Oslo.
I utgangspunktene vil han vært til stede to helger i
måneden i Skien. Han og kona bor i Oslo.
John Tha Cung takket for velkomsten fra Skien baptistmenighet og ser fram til det kommende samarbeidet.

1. Fra innsettelsen av John Tha Cung
2. Ekteparet Tha Cung går inn i tjenesten i Skien
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STABEN: Baptistsamfunnets stab strekker seg hver dag for å inspirere til en god utvikling i forhold til strategiene. Fv. Integrasjonspastor Peter Ngaidam,
informasjonsleder Roger Dahl, generalsekretær Terje Aadne, misjonsleder Lise Kyllingstad, økonomileder Håkon Sigland og integrasjonsleder Mette Marie
Hebnes. Foto: Jan Sæthre

Skapt til fellesskap
Baptistsamfunnet består av levende menigheter der medlemmene er
grepet av Kristus og lever midt i verden med evangeliet.

Av Roger Dahl

Det er både utgangspunktet og målet vår.
Fordi vi i ulik grad er grepet av Kristus, har et
levende fellesskap og lever midt i verden med
evangeliet. Og alle vet med seg selv hvor en
befinner seg, i forhold til livet med Kristus og
i forhold til hvordan vi kommuniserer det til
andre.
Vi tror fellesskapet i menigheten er viktig
for den enkelte og utviklingen i våre liv med
Jesus. Vi tror at fellesskapet inspirerer og
utfordrer, og slik er med å gi vekst i våre liv.

Vi ønsker derfor å løfte fram tre ulike sider
av fellesskapet vi mennesker er skapt til.
•

•

•

Fellesskapet den enkelte av oss
har med Gud.
Det handler om å være grepet av
Kristus.
Fellesskapet vi har med hverandre innen menigheten.
Det handler om den levende
menigheten.
Fellesskapet vi har med naboen.
Det handler om å være i verden med
evangeliet.
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Landsmøtet 2017 vedtok ny strategi for
Det Norske Baptistsamfunns fellesarbeid.
En strategi som understreker at menighetsutvikling, menighetsplanting og internasjonalt
engasjement er viktig for baptistene i Norge.
Les strategien: https://baptist.no/
om-oss/strategi
Strategiens utgangspunkt er i visjonsformuleringen.
Et fellesskap av levende menigheter,
grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet.

Baptistsamfunnet har satt fem hovedmål for
perioden strategien varer, som går fra 2018
til og med 2022.
1.
2.

3.
4.
5.

Vi skal være et kirkesamfunn i
vekst der mennesker blir frelst!
Det flerkulturelle perspektivet  
skal være tydelig i hele kirkesamfunnet!
Barn og unge skal ha en sentral
plass i arbeidet vårt!
Vi skal ha et bredt internasjonalt
engasjement!
Vi skal ha et tydelig fokus på bibel
og bønn!

Gjennomgående i strategien er nøkkelordene
Fellesskap, Utrustning og Rettferdighet. Sagt
på en annen måte:
I kirkesamfunnets arbeid ønsker vi å løfte
fellesskapet, vi ønsker å bidra til utrustning
i fellesskapet og vi ønsker å formidle rettferdighet ut fra fellesskapet.

Fellesskap

Vi tror fellesskapet er helt essensielt for god
menighetsutvikling. Godt fellesskap handler
om inspirasjon, varme, livsnærhet og
nådegavebasis. Det er kvaliteter vi ønsker
å inspirere til i kontakt med menighetene.
Ved planlegging av konferanser og ulike
læringsfellesskap vi inviterer til.
Dersom gudstjenester og andre samlinger
i menigheten ikke oppleves inspirerende for
dem som deltar, eller burde deltatt, er det
vanskelig å se for seg en god menighetsutvikling. Hva som inspirerer er selvsagt
individuelt, og det handler om hvilken
uttrykksform den enkelte setter pris på. Men
det handler også om å formidle Gudsnærvær

i fellesskapet.
Vi tror det er helt essensielt at atmosfæren i menigheten er varm og livsnær. Nye
mennesker som kommer inn i fellesskapet
og alle dem som allerede er der trenger å
erfare varme og livsnærhet. Det handler om
å bry seg om på en positiv måte. Det handler
om omsorg for dem som trenger det. Om å
være en god medvandrer, om å få en god
samhandling i internasjonale fellesskap og i
flergenerasjonsmenighetene, eller andre
mellommenneskelige relasjoner der motsetninger kan oppstå.
Og det handler for den enkelte av oss
om å finne sin plass og sin tjeneste, basert
på nådegavene. Vi tror det er viktig for
fellesskapet at en opplever å få bidra med
det en er god på, og som Gud har gitt oss
utrustning i forhold til.
I god menighetsutvikling, som det ikke
finnes en oppskrift på, men like mange
oppskrifter som det er menigheter, vil vi også
løfte fram behovet for bibel og bønn, for
å tilrettelegge for at barn og unge skal
trives og det flerkulturelle mangfoldet skal
blomstre.
Vi vil også løfte fram menighetens
mulighet til å hjelpe hverandre og til å
plante nye fellesskap, både i Norge og internasjonalt. Det handler både om økonomiske
bidrag og om å hjelpe hverandre med medarbeidere og kompetanse.

Utrustning

Menighetene våre trenger gode ledere og
tilstrekkelig med ledere. Både i forhold til
menighetsutvikling, menighetsplanting og
internasjonalt engasjement vil vi jobbe med
god lederutvikling.
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Vi mener at lederne i menighetene ikke
bare må være utrustet til sin oppgave, men
at en like naturlig utruster menigheten.
Vi ønsker å ha et spesielt blikk på kompetanseheving og erfaringsdeling
For å sikre at det er tilstrekkelig med ledere
vil vi løfte fram kallstanken og tilrettelegge for
utrustning til tjeneste. Høyskolen for Ledelse
og Teologi er viktig i den sammenheng. Men
også å legge til rette for å komme i tjeneste,
enten det er som lønnet medarbeider eller
som teltmaker der tjenesten og oppgaven er
tydelig definert innen et kristent arbeid, men
hvor en må ha et annet yrke for å skaffe seg
selv levebrød.
Dette er ikke en ny tanke hos oss. Slik har
det vært opp gjennom historien, og slik var
det på nytestamentlig tid. Begrepet teltmaker
beskriver seg tilbake til apostelen Paulus,
som ikke levde av menighetenes gaver, men
var teltmaker av profesjon, og tjente sine
penger der.
Årlig inviterer vi til lederkonferansen, som
samler godt over 200 av våre ledere.
Vi tilbyr veiledning i grupper til pastorer
og andre ansatte i menighet. Vi tilbyr og
anbefaler menigheter som ønsker god
utvikling å følge et løp med veileder.
I samarbeid med Ung baptist driver vi
ledertreningsprogrammet Ungt lederskap,
der 12-14 unge voksne får lederoppfølging gjennom to år. Ung baptist har i tillegg
lederutviklingsprogram for tenåringer. Felles
for alle programmene er behovet for voksne
veiledere, som kan følge opp ungdommene.
I år er det 70 som følger de ulike lederutviklingsprogrammene, og alle har veiledere.
Sveinung Vaagen, som leder dette arbeidet, har gjennomført flere kurs med dem som
er veiledere.

hov e d sa k en

FLERKULTURELT KIRKESAMFUNN: Baptistsamfunnet er et flerkulturelt kirkesamfunn. Illustrasjonsbilde fra dåp i Aurskog. Foto: arkiv

Rettferdighet

Å være noe for andre synes vi er viktig. Den
enkelte av oss, så vel som menighetene
trenger å løfte blikket, se hva en kan bety for
andre mennesker og hvordan en kan gjøre en
forskjell.
I vårt internasjonale engasjement vil vi
spesielt løfte fram arbeid for å styrke kvinner
og jenter, for å styrke helse og for å styrke
utdanning, der vi formidler Norad-prosjekter
i Kongo og støtter opp økonomisk om
helserelaterte tiltak.
Hjemme i Norge tror vi det gir merverdi
i lokalsamfunnet om menighetene og
menighetsplantingene våre med diakonalt
arbeid og et flerkulturelt fokus, der inkludering
er viktig.
Vi tror rettferdighetsfokuset er en god

måte å nå mennesker rundt oss på. Det
handler om at vår evangelisering må være
behovsorientert. Det kan handle om sosiale
prosjekter, diakonalt arbeid blant flyktninger
og innvandrere, eller andre såkalte svake
grupper.
Men det kan også handle om markeringer
i bybildet, arbeid for å påvirke samfunnet
rundt, eller ulike tilbud i kirkene.
I siste møte vedtok hovedstyret å sette
ned et utvalg i forhold til arbeid for sårbare grupper i Norge. For eksempel for
asylsøkere og flyktninger som vi som
menigheter kommer i kontakt med.
Et annet tiltak, som vi i år gjennomførte for
fjerde gang, er utdeling av Ikkevoldsprisen
i forbindelse med feiringen av Martin Luther
King dagen i januar hvert år.
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I vårt arbeid ønsker vi derfor å inspirere
baptister til å be for, hjelpe og dele troen
med mennesker rundt oss.

Medarbeidere

Fellesarbeidet ledes av hovedstyret og
generalsekretær Terje Aadne. Han har i tillegg
et spesielt ansvar for å følge opp arbeidet
med menighetsplanting.
I tillegg til Terje Aadne som er ansatt har vi
en styringsgruppe som jobber tett sammen
med han. I denne gruppa er Bente Sandtorp,
Linda Aadne og Jan Sverre Bekkelund.
Dag Frode Vaagsnes og Magnar Mæland
er med i teamet som hovedstyrets representanter.
Internasjonalt engasjement ledes av
misjonsleder Lise Kyllingstad. Pensjonert

BARN OG UNGE: En god struktur for virksomhet blant barn og unge er viktig for å nå målene våre. Bildet er er MG-festivalen i Drammen i 2015.
Foto: Ung baptist arkiv.

misjonær Gunnar Jan Eines har en rekke
ganger vært med på reiser til Kongo. Jon
Vestøl og Reine Cihiluka-Brevik er hovedstyrets kontakter.
Menighetsutviklingsarbeidet ledes
av Roger Dahl. Bente Sandtorp og Truls
Åkerlund deltar i veiledningsarbeidet, Hermod
Bakkevoll driver med mye menighetsutvikling
i sin stilling i Nord-Norge. Det samme gjør
integrasjonspastor Peter Ngaidam.
Integrasjonsleder Mette Marie Hebnes gikk
ut i studiepermisjon 1. mars, og også denne
stillingen handler mye om menighetsutvikling.
Magnar Mæland og Hermod Bakkevoll er
hovedstyrets kontakter.

Utfordring til menighetene

Dersom vi som baptister i Norge skal se
at utviklingen går slik hovedmålsettingene
legger opp til er vi helt avhengig av at alle
bidrar.
Vi er avhengige av at menighetene setter
seg ned med strategiene våre. Ser hvordan
en kan arbeide med de samme utfordringene
lokalt, og tar valg om hvordan en kan være
med å dra i samme retning.
Det gjør ikke så stor forskjell om en fra
hovedstyrets side sier det er viktig å legge
en plan for trosopplæring om det ikke legges
vekt på det samme i de lokale menighetene.
Hovedstyret eller administrasjonen kan ikke
legge planer på vegne av menighetene, men
forhåpentligvis kan en være med å inspirere
til lokalt engasjement.
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Husk målene våre til 2022:
1.
2.

3.
4.
5.

Vi skal være et kirkesamfunn i
vekst der mennesker blir frelst!
Det flerkulturelle perspektivet skal
være tydelig i hele kirkesamfunnet!
Barn og unge skal ha en sentral
plass i arbeidet vårt!
Vi skal ha et bredt internasjonalt
engasjement!
Vi skal ha et tydelig fokus på bibel
og bønn!

Les mer om vårt strategiske arbeid:
https://baptist.no/om-oss/strategi

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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Evangeliseringsinitiativ i Serbia
Den eldste baptistmenigheten i Serbia er i Novi Sad, og ble stiftet allerede i
1875. Kirkesamfunnet har nå tatt et nytt initiativ for evangelisering, som både
vil oppmuntre og inspirere lokale kristne og i tillegg være utmerket vitnesbyrd
for evangeliet. Dette initiativet bygger også broer mellom de forskjellige etniske
gruppene i landet. Baptistene i Serbia har en lang historie som kirkesamfunn
under kommunistisk regime i det gamle Jugoslavia. Etter borgerkrigen i 90-årene
har flyktningkrisen kommet kastende på kirkesamfunnet.
Les mer på: http://ebf.org/serbia-new-mission-initiative

Elijah Brown bygger videre på BWA-arven
Fra januar overtok Elijah Brown som generalsekretær for Baptist World Alliance.
Brown ble valgt som generalsekretær ved årsmøtet sist sommer. Brown er det
yngste som noensinne er valgt til denne oppgaven. I årets første utgave av
Baptist World blir Brown godt presentert som baptistenes leder. Sammen
med kona Amy har han tre små barn.
Les Baptist Word og presentasjonen av generalsekretær Elijah Brown:
http://issuu.com/baptistworldalliance/docs/baptist_world_januarymarch_2018?e=27108740/56913337

Bønnen som snudde lovarbeidet
Nødsituasjon. Det var ordet Alberto Mamani i det bolivianske baptistsamfunnet
brukte da han henvendte seg til Elijah Brown (bildet) om utviklingen i hjemlandet
og lovarbeidet som var på gang.
Som en del av en bredere lovgivning for å håndtere menneskehandel ble det
med en setning om at det å invitere til og bidra til å legge til rette for Gudsdyrkelse
kunne føre til straffeforfølgelse og fengsel i sju til 12 år.
Brown forteller at 21. januar samlet kristne seg i bønn for denne saken.
Les mer om hvordan Gud påvirket lovarbeidet i Elijah Browns blogg:
http://bwanet.org/dialogue?view=entry&id=159
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Europeisk
lederkonferanse
Motiverende å se at vi er en del av noe som er så mye større,
sier nestleder i Ung baptist Za Tlung Lian Siang Pum.
Av Roald Zeiffert

Nasjonale ledere for barne- og ungdomsarbeid fra European Baptist Federation (EBF)
var nylig samlet til lederkonferanse i Zagreb.
Blant de 800.000 baptistene i Europa,
Sentral-Asia og Midtøsten drives det et stort
og mangfoldig barne- og ungdomsarbeid.
– Det beste er alle de gode samtalene jeg
fikk med ledere fra mange ulike land, og se
de ulike måtene å drive barne- og ungdomsarbeid på, sier nestleder i Ung baptist
Za Tlung Lian Siang Pum som var en av fire
deltakere fra Norge på konferansen.

Relasjoner

Leirkonsulent i Ung baptist Hege Kristine
Eikland var en av de andre deltakerne på
konferansen. Hun trekker også frem relasjonene som skapes som det viktigste, og
perspektivet av å få være med på noe større.

– Det gir en følelse av glede å se hva de får
til i andre land. Vi jobber alle for ett mål, og
det er å spre Guds budskap og kjærlighet,
og ved å møte representantene fra de andre
landene får jeg et større bilde av hvorfor vi
gjør det vi gjør. Det handler ikke bare om den
ene leiren her eller den andre leiren der, vi
er med i et mye større fellesskap enn det vi
kanskje ofte er klar over eller tenker på, og
det er betryggende og motiverende når du
innser det.

SAMTALENE: – Det beste er alle de gode samtalene
jeg fikk med ledere fra mange ulike land, sier
Za Tlung Lian Siang Pum. Foto: Privat

Nettverk

Konferansen holdes en gang i året, og det
er viktig for Ung baptist å delta med noen
av sine sentrale ledere. Dette er med på å
bygge nettverk, og få anledning til lære fra alt
det spennende og inspirerende arbeidet som
gjøres rundt om i den store EBF familien.

Ung baptist
satser på veiledere
Over femti personer deltok på Ung baptist
sine veilederkurs i løpet av 2017. Dag Frode
Vaagsnes, Lars Hovland, Jon Torger Salte,
Astrid Søyland og Brit-Janne Helland var på
kurs i baptistkirken på Ålgård.
Kursene ble holdt for å bevisstgjøre og
inspirere erfarne kristne til veiledertjeneste
for deltakere på ledertreningsprogrammene
Basic, Emmausveien og Ungt lederskap.
Men hvem er disse som velger å sette av tid
til samtaler med yngre ledere i menighetens
barne- og ungdomsarbeid?
Les om tre veiledere på
https://baptist.no/lese/article/1452684
Av Sveinung Vaagen
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UNGE LEDERE: Ledere fra hele Europa samlet til
konferanse i Zagreb. Foto: EBFYouth

mis jo n

Det
nytter!

STYRKET: Gjennom kirkens
arbeid får mennesker styrket
sin verdighet og sin identitet

Samarbeidskirken vår i Kongo, Communauté Baptiste du Congo Nord (CBCN),
har nylig presentert resultatene etter syv år med NORAD-støtte til alfabetisering,
sparegrupper og fokus på sivile rettigheter.
Av Lise Kyllingstad

I denne perioden er det 21.800 personer
som har fått opplæring i å lese og skrive,
ca 12.000 personer er i dag medlem i en
sparegruppe, og ca 2000 personer er med i
en utviklingsgruppe.
Blant deltakerne på alfabetisering og i
sparegruppene er størstedelen kvinner.
Prosjektaktivitetene har ført til en endring
av kunnskap, ferdigheter, oppførsel, holdning,
bevissthet og motivasjon hos de som har blitt
berørt av dem.
Kvinner som har lært å lese og skrive har
blitt sekretærer i menighetene, de har fått
ansvar for å lede gudstjenester, og de har

blitt mer selvstendig enn tidligere med hensyn
til å ha ansvar for økonomien og å gjøre
innkjøp på markedet. Når de ikke kunne
lese eller regne, måtte de alltid ha med seg
mannen eller et barn som kunne hjelpe dem.
Blant de som har lært seg å lese og skrive
er det noen som har fullført grunnskolen, og
som ønsker å gå videre med studier.
Sparegruppene har bidratt til at folk har
fått mulighet til å betale for helsetjenester, har
råd til å betale skolepenger for barna, samt
kjøpe seg utstyr til hjemmet og til å starte
små inntektsbringende aktiviteter – som for
eksempel oppdrett av geiter, eller produksjon
av klær.
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Utviklingsgruppene, som har fokusert på
sivile rettigheter, har gitt dyrebar kunnskap til
medlemmene slik at flere blant dem har blitt
valgt til ledere for det sivile samfunn lokalt og
sentralt, noen har blitt politikere, mens andre
har fått et spesielt ansvar innenfor organisasjoner som jobber med menneskerettigheter.
CBCN gjør en utrolig viktig jobb i Bas-Uélé.
Gjennom kirkens arbeid får mennesker styrket sin verdighet og sin identitet. Dette
er sentralt i evangeliet, og som baptister i
Norge er vi glad for å stå sammen med
samarbeidskirken vår i Kongo om dette.

Vekstakademiet, 17.-20. juni 2018

Vil gi lederskapene en «reality-check»
På Vekstakademiet ønsker vi sammen å
ta pulsen på lokalmenighetens arbeid og
liv, og samtidig se fremover og stille oss
spørsmålet: Hvilke prioriteringer kan vi gjøre,
for å bedre nå vårt lokalsamfunn?
Vekstakademiet er et samarbeid mellom
Baptistsamfunnet, Misjonskirken Norge og
Misjonskirken UNG, med Ansgarskolen og
Randesund misjonskirke som vertskap.
Målet er at akademiet skal være en katalysator, et sted hvor deltakermenighetene opplever å få fart og retning i sitt lokale arbeid.

Tydelighet og prioriteringer

Nasjonal leder Torben Joswig i Misjonskirken Norge forteller at de er i kontakt med
kirkeledere som har gjort drastiske grep
i egen kirkesammenheng, for å navigere
menigheten tilbake inn til kjernen av det som
er menighetens oppdrag.

Ledere som har turt å stille spørsmålene:
•
Hva er det egentlig vi driver med?
•
Når vi de menneskene vi er kalt til å
nå?

felles, kan stå sammen om dette og lære
av hverandres erfaringer og kunnskap for
å nå nye mennesker med evangeliet, sier
generalsekretær Terje Aadne.

Joswig håper at disse ledernes erfaringer
skal inspirere og utfordre deltakermenighetene på tydelighet og prioriteringer i deres
lokalarbeid.
– Menighetsarbeidet kan lett drives av
gammel vane, forventninger og tradisjoner.
Vi ønsker at Vekstakademiet skal være et
sted hvor man inspireres til å gjøre prioriteringer, for å faktisk være det vi er kalt til å
være og gjøre det vi er kalt til å gjøre, forklarer
Joswig.

Vekstakademiet arrangeres på
Ansgarskolen i Kristiansand den 17.-20. juni.
Vekstakademiet vil være en møteplass for
motiverte menighetsledere og -lederskap.
For mange vil det være nødvendig å ta
fri fra jobb for å delta. Det vil derfor være
avgjørende at menighetsstyrene og -ansatte
tar samtalen seg i mellom tidlig, om dette er
noe man ønsker å prioritere i fellesskap.

Samarbeid

– Jeg takker Gud og synes det er spennende
at vi som to kirkesamfunn som har mye til
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Se priser, påmelding og informasjon
om seminarholdere på https://baptist.
no/event/calendar_event/7631458

