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Skapt til Fellesskap 
Med Gud og med hverandre

det er mange typer fellesskap i samfunnet; 
familie, naboskap, vennskap, interesse-
fellesskap, arbeidsfellesskap m.m. Fellesskap 
er både vakkert, mangfoldig og komplisert 
og vi brynes mot hverandre. Fellesskap kan 
gi trygghet, frihet og forløse det potensialet 
vi er skapt med. Fellesskap kan også være 
karakterisert av brutte relasjoner, skyld og 
ensomhet. Fellesskap er sårbart, selv i de 
mest «vellykkede» liv. 

Et fellesskap av levende menigheter, grepet 

av Kristus, midt i verden med evangeliet.

Menigheten er bærebjelken i Baptistsamfunnet 
og årets landsmøte sluttet seg til målet om å 
styrke våre menigheter. vi ønsker derfor i året 
som kommer spesielt å løfte opp fellesskapet.

Nådens fellesskap 
Menigheten er fellesskapet hvor Jesu 
nåde og tilgivelse kan gi oss rom til å være 
autentiske og sårbare. Fellesskap hvor vi kan 
møte hverandre akkurat der vi er i livet, vokse 
i troen og erfare guds kjærlighet sammen. 

Ordets fellesskap
Menigheten er fellesskapet hvor vi kan lese 
guds ord og undres og vokse sammen i 

forståelsen av vårt behov for ham og Hans 
evige kjærlighet til oss.

Bønnens fellesskap 
Menigheten er også fellesskapet hvor vi kan 
be sammen og for hverandre og hvor den 
Hellige Ånd kan utruste oss til å lede nye 
mennesker til Jesus. 

Livsnære fellesskap 
guds menighet er jordens største under sier 
salmen til roland Fangen. Sammen ønsker 
Baptistsamfunnet å sette fokus på livsnære 
og gudsnære fellesskap, hvor vi kan formes 
i Hans kjærlighet. kan vi skape varme, åpne 
og inkluderende fellesskap som også gjør 
Paulus sine ord fra 2. brev til korinterne 5,19 
til virkelighet?

19 For det var gud som i kristus forsonte 
verden med seg selv, slik at han ikke tilregner 
dem deres misgjerninger, og han betrodde 
budskapet om forsoningen til oss. 

Vi er skapt til fellesskap med Gud og 

hverandre.

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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100-menighetersmålet er nådd
Baptistene i Norge har siden landsmøtet i Bergen i 2008 

jobbet mot målsettingen om 100 menigheter. På landsmøtet i år 
ble menighet nummer 100 ønsket velkommen.

av roger daHL

også i år hadde landsmøtet gleden av å ta opp nye 
menigheter. Med tre nye menigheter passerte vi 100-tallet og 
har nå 101 baptistmenigheter i norge. det andre målet vi satte 
i landsmøtet i Bergen var 6000 medlemmer, et mål vi passerte 
allerede i 2011.

i landsmøtet presenterte integrasjonsleder Mette Marie 
Hebnes de tre nye menighetene. Betel evangeliske kirke i 
Stavanger, emmanuel Church i Porsgrunn og gospel Chin 
Church i oslo.

Betel evangeliske kirke i Stavanger består av medlemmer 
med bakgrunn i etiopia. dette blir den tredje etiopiske 

menigheten innen vårt kirkesamfunn. emmanuel Church i 
Porsgrunn er den første menigheten i det norske 
Baptistsamfunn der alle medlemmer har muslimsk bakgrunn. 
Medlemmene er stort sett fra iran. gospel Chin Church i oslo 
har medlemmer som snakker chin-språket falam. 

du kan lese mer om menighetene i sakspapirene til 
landsmøtet: http://intranett.baptist.no/om-oss/landsmoter 

Siden 1997, da Sola kristne fellesskap og nordkapp 
Baptistmenighet ble tatt opp har vi tatt opp 44 menigheter. 
22 av disse har basis i innflyttere fra Burma, 15 fra andre 
etniske grupper og ni er norskledede. 41 av menighetene er i 
dag medlemmer.

Landsmøtet var begeistret over å kunne ønske hele tre nye menigheter velkommen. 
Integrasjonsleder Mette Marie Hebnes presenterte menighetene for delegatene. Foto: Roger Dahl
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Den yngste 
generalsekretæren 
noensinne
Elijah Brown (36) fra USA blir den yngste 

generalsekretæren i Baptistenes Verdensallianse – 

BWA – når han tiltrer stillingen 1. januar 2018.

Fra SkienBaPTiST.no

Brown ble enstemmig valgt til denne viktige tjenesten under 
konsilmøtet til BWa i Bangkok. Han er i dag leder for menneske-
rettighets- og religionsfrihetsorganisasjonen 21st Century Wilberforce 
initiative i Washington dC. 

Tidligere har han undervist i missiologi ved et universitet i Texas. 
Han er gift med amy, og de har tre barn i alderen fire til ett år.

- dette er et meget spennende og framtidsrettet valg. Samtidig er 
det et viktig generasjonsskifte i vår verdensvide baptistkirke, som har 

Jan Sæthre(tv) kjenner Eliijah Brown godt, siden de har arbeidet 
sammen i kommisjonene for menneskerettigheter og religionsfrihet 
i BWA siden 2010. Foto: skienbaptist.no

Noen valg får vi og 
noen valg får vi ikke
Holtekilenlærerne Ronnie MAG Larsen, Ruben Eiksund og 

Niklas Arnesen byr på verdifull livserfaring i med konsert-

foredraget Shit Happens. Prøveutgaven ble gjennomført 

som seminar på Blink 2017. 

Slik skriver dem om seg selv:
“For 12 år siden fikk ronnie og konen 

Jill Therese valget om de ville beholde 
fosteret eller ikke. de hadde ett døgn på 
å bestemme seg. det var en gutt, han 
hadde downs. de kunne velge om ask 
skulle få leve, eller dø.

For tre år siden fikk ruben uhelbre-
delig kreft. Han fikk aldri velge. Livet blir 
ikke like langt som han forventet. 
Hva gjør dette med begrepet tid. 

Hvordan forvalter han og familien på fire 
sin livskvalitet. Hvor mye er tiden verdt?

niklas, ruben og ronnie er pro-
fesjonelle musikere og de har jobbet 
sammen ved Holtekilen folkehøgskole 
i en mannsalder. gjennom 90 minutter 
forteller de sine historier og erfaringer, 
mens de spiller sangene som har betydd 
noe på veien.

det handler om å gjøre det beste man 
kan utav den situasjonen man til enhver 

en stor og voksende gruppe ungdom og unge voksne i våre kirker. 
elijah Brown har denne rette kompetanse for vår tid og er en person 
du setter pris på, sier Jan Sæthre som har sittet i gruppen som har 
intervjuet kandidatene og innstilt til ny generalsekretær i BWa. 
Jan Sæthre er første visepresident i verdensalliansen og utgjør 
sammen med presidenten og generalsekretæren ledergruppa.

Les mer om Elijah Brown på: http://baptist.no/lese/

article/1430605 

tid befinner seg i. For: Shit Happens!
dette er et ærlig foredrag med humor 

og livsgnist i ryggmargen. alle kan finne 
glede, håp og trøst i de sterke historiene 
som ruben, niklas og ronnie formidler.” 

Les mer på https://www.facebook.

com/shithappenstrio/ 
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Konfirmant-
arbeidet ga 
nye muligheter
På tross av positiv utvikling med 

dåp og nye medlemmer, høy aktivi-

tet, flere i i bibelgruppene og økt 

gudstjensteoppslutning nådde ikke 

Raufossbaptistene ut til barn og 

unge i bygda før sist vinter. 

av knuT audeSTad

raufoss baptistkirke har opplevd stor 
aktivitet og stor tilstrømming til kirka vår 
de siste årene. Flere har blitt døpt og lagt 
til menigheten, mange nye har meldt seg 
inn i bibelgrupper og en stor økning i antall 
møtebesøkende har skjedd. dette er selvsagt 
til stor glede for menigheten, noe vi takker 
gud for.

Likevel har det vært ting som vi har savnet, 
nemlig den yngre generasjon, sikkert i likhet 
med enkelte andre menigheter. dette har det 
vært mye bønn om, og forventning til at noe 
etter hvert skal skje.

Les mer på http://baptist.no/lese/

article/1432302

Konfirmantene og lederne: Bak fra venstre: Leder Trond N. Svendsen, Kent Robin Markussen Lotterud, 
Jonas Hermanrud Jacobsen, Sindre Røhr Dybdal, Remi Antonsen Hellebostad. Foran fra venstre: 
Ungdomsleder Maja Dørum Haugen, Elise Sveen Lundgaard, Ingeborg Brovold Sørum, Kristina 
Krukhaug Linde og pastor Sissel Østlien.

Om det er kort eller langt betyr lite for 

Trond Hjort i Skien hvis han kan hjelpe 

noen med transport. Dessuten er det en 

anledning til å dele troen.

av kari SæTHre, SkienBaPTiST.no

- når jeg har passasjerer i bilen, blir det nok alltid til at jeg 
snakker om Jesus, forteller Trond.

- Jeg er glad i mennesker og ønsker dem bare det beste, 
nemlig Jesus. Jeg liker også å snakke om helt dagligdagse 

1 mil, 2 mil, 15 mil eller 65 mil, det betyr lite om Trond Hjort kan hjelpe noen.

Milslukeren

ting, og det får en jo tid til når en sitter i bilen. de kommer jo 
ikke unna. de må jo sitte der, humrer Trond.

Les mer på http://baptist.no/lese/article/1425077 



6  

VERDT Å LESE

125-årsjubileum for baptistene i Oppdal:

– Flott å feire sammen
Det ble en innholdsrik jubileumshelg, sier Odd Erling Uv og Geir Morten Rogstad, som i dag leder 

de to menighetene som har sin bakgrunn fra Oppdal Baptistmenighet, som ble stiftet i 1892.

av roger daHL

–  vi gleder oss over at de to menighetene 
sammen kan feire jubileet, i takknemlighet til 
Jesus kristus som har latt oss få være med i 
hans arbeidsfellesskap for å bygge guds rike, 
side om side med andre troende i bygda, sier 
forstander i Baptistkirken odd erling uv og 
pastor geir Morten rogstad i oppdal kristne 
Senter. 

Kulturell festkveld
Jubileet ble markert 16. – 17. september 
med en kulturell festkveld i oppdal kristne 
Senter lørdag med lokale sang- og musik-
krefter der flere har sitt opphav i Baptist-
menigheten og oppdal kristne Senter, 
oppdal gospelkor, gjert kristian Øhrn, oline 
rogstad, Märtha Louise robertsen, Teeno 
Worship, Connected-band, m.fl. etterpå var 

det servering og stort kakebord.
Søndagen feiret en jubileumsgudstjeneste i 
Baptistkirken. Hovedtaler var generalsekretær 
i Baptistsamfunnet, Terje aadne. varaord-
føreren deltok og det var hilsener fra flere. 
i gudstjenesten deltok menighetenes egne 
sang- og musikkrefter, det var søndagsskole 
og kirkekaffe for alle som ønsker det etterpå. 

Felles opphav
uv og rogstad forteller at Baptistmenigheten 
og oppdal kristne Senter har felles opphav 
og åndelige røtter og det har vært kontinu-
erlig virksomhet helt siden starten i 1892.

Menighetene har i dag et godt og tett 
samarbeide, og smerten som fulgte i kjøl-
vannet av brytningene i på 1980-tallet, er et 
tilbakelagt kapittel for begge menighetene, 
som inntil 1984 var en menighet.

–  i løpet av 125 år har det vokst frem et 
rikt gudstjenestefellesskap og et mangfold av 
virkegreiner i det som i dag er to menigheter. 
arbeidet har hatt betydning langt ut over 
bygdas og landets grenser, sier de.

Forsoning
at de to menighetene har funnet tonen 
sammen har stor betydning. viktig pådriver 
for det i starten var ønsket om å stå samm-
en som kristne i bygda, og da Folkekirken 
inviterte til fellesskap sa det seg selv at en 
tilnærming var i gang. 

For skillet var i sin tid både bittert og sårt. 
det husker alle som var involvert. desto 
større er gleden over at en drøyt 33 år senere 
feirer jubileum sammen, og gjennom en god 
del år har hatt et godt fellesskap som kristne 
menigheter i bygda. 

FELLESSKAP Forstander Odd Erling Uv i Baptistmenigheten gleder seg sammen med pastor Geir Morten Rogstad og gamlepastoren 
Hans Rogstad i Oppdal Kristne Senter over å kunne feire 125 år som menighet/-er i fellesskap. 

6
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Fører løpet videre
Søndag 3. september var det invitert til fest i baptistkirken på

Hvittingfoss. For å feire at Elsa Paulsen er på plass som pastor. I 132 år 
har stafettpinnen vært i bruk, nå skal Elsa bære den videre.

av roger daHL

Bygdefolk, gjester fra nabomenighetene og 
andre fylte opp kirka, for å feire at pastor 
elsa Paulsen har startet opp sin tjeneste i 
Sandsvær Baptistmenighet, med kirkebygget 
plassert i tettstedet Hvittingfoss.

Så og vanne
dessverre har utviklingen i menigheten vært 
slik at det nå er noen få eldre som er aktive. 
Heldigvis er økonomien solid, slik at en fort-
satt kan «så og vanne» ut fra baptistkirken på 
Hvittingfoss. etter flere år på leting etter gode 
løsninger, har det nå lagt seg til rette for at 
pastor elsa Paulsen har begynt i menigheten, 
og avtalen går så langt på fem år. 

det er i tillegg satt ned en styringsgruppe 
med dag-eiel kristoffersen, som er pastor i 
Langesund, Tor L. rønneberg, som har vært 
pastor i Hvittingfoss tidligere, generalsekretær 

Terje aadne og Solveig Blix fra Sandsvær 
Baptistmenighet. Sammen med pastor elsa 
Paulsen skal denne gruppen finne vei og 
retning for satsningen. vi vil komme tilbake 
til satsningen på Hvittingfoss senere, men la 
oppfordringen om støtte være gitt allerede 
nå. Støtte og forbønn, men også besøk. 

Være med?
og om noen har litt løse teltplugger med 
hensyn til hvor en bor, og vil være med å 
bygge opp et menighetsarbeid er Hvittingfoss 
et flott sted å bosette seg. 

Minst ti av byene på Østlandet ligger 
innenfor en times reiseavstand, inkludert 
oslo, og arbeidsmarkedet er derfor utrolig 
stort. Samtidig er Hvittingfoss langt nok unna 
til at boligprisene er hyggelige, og behovet 
for noen som kan delta i menighetsarbeidet 
er tydelig.

Pastor Elsa Paulsen ble tatt godt imot på 
Hvittingfoss. Foto: Terje Aadne

Menighetsjubileer
I flere av menighetene er det jubileumsmarkeringer i 
høst. Å feire seg selv er en god anledning både til å se 
seg tilbake, men ikke minst til å se framover.

av roger daHL

kvæfjord Baptistmenighet feiret 130-års-
jubileum søndag 3. september. i tillegg til 
stort festmøte der arild Brun Svendsen 
deltok med forkynnelse, og levendegjorde 
bibelfortellingene, var det et arrange-
ment på gården der menighetens første 
forstander, Per Fredrik, bodde.

arendal Baptistmenighet feiret 150-årsju-
bileum lørdag 2. september med åpen dag 
og fest søndag 10. september. Senere i 
høst skal Sortland feire 30-års-jubileum, 
Sommarøy 125-årsjubileum, aune feirer 
130 år med besøk av nabo-menighetene, 

Arild Brun Svendsen, som har studert 
drama- og teaterkommunikasjon bidro 
på en flott måte i jubileet til Kvæfjord 
Baptistmenighet søndag 3. september. 
Med drama, trylling, og maling levende-
gjorde han bibelfortellingene på en god 
måte for alle som deltok i jubileet. 
Foto: Roger Dahl

risør feirer 150-årsjubileum, mens gjøvik 
feirer 50 år. Tidligere i år har også me-
nigheten på Stokkøya feiret 75-årsjubileum.

dessuten er det et aldri så lite jubileum 
for Baptistsamfunnet, for det har gått 
20 år siden nordkapp Baptistmenighet og 
Sola kristne fellesskap ble tatt opp som 
medlemsmenigheter i kirkesamfunnet. 
Menighetene var den første av en lang 
rekke med nye menigheter som er tatt opp. 
og hele 41 av 101 menigheter har vært 
medlem i Baptistsamfunnet mindre enn 
20 år. de tre siste ble tatt opp i sommer.
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bLINK 2017

- Beste                 til nå

Det sa hovedstyreleder Hege Norøm allerede i sin 
åpningshilsen til landsmøtet, og hun mener å ha 

ordene i behold sier hun i en kommentar i ettertid.

av roger daHL

nesten 450 registrerte deltakere og mange 
dagsgjester deltok på Blink 2017. det var 
yrende liv fra morgen til kveld og stemningen 
var god. det var tid for gode samtaler og 
møte med nye mennesker, og høydepunkt-
ene i programmet var mange.

Fra seminaret om Menneskeverd med 
Holtekilen-lærerne ruben eiksund, ronnie 
Mag Larsen og niclas arnesen, tale og 

Øverst fra venstre.

1: “The Tolås” var på plass for å lede lovsangen. Trofast og 
musikalsk gjeng som har stilt i flere år. Fotos: Roger Dahl

2: Landsmøtedebatten om materialisme og bruk av ressursene. 
Ingolf Ropstad var gjest og deltok sammen med Emily Peng, Fredrik 
Krunenes, Maung Maung, Halvor Krunenes, Hege Norøm og Terje Aadne.

3: Magnar Mæland tok over som hovedstyreleder etter Hege Norøm 
og ble ønsket lykke til og Guds velsignelse.

4: Med trygg hånd hadde Agnar Sæli og sircusgjengen ansvaret for Alle sammen.

5: Flott kveldskonsert med Solveig Leithaug, som hadde datteren Kari med seg på scenen.

6: Innsettelse av nye pastorer, Jan Helge Hindenes i Bergen, Jon Vestøl i Kragerø, 
Jan Sverre Bekkelund i Bykirka, Lillehammer og Olivier Matata i Hamar.

7: Monica Zeiffert talte i åpningsmøtet. Hun begeistret med en ærlig og varm tale.

8: Det var fullsatt i auditoriet på seminaret om Menneskeverd med Ronnie 
MAG Larsen, Niklas Arnesen og Ruben Eiksund.

9: Sang fra teltscenen, Emily Peng og J K Kam.

10: Pastor og forfatter Tomas Sjødin kom fra Gøteborg for å holde seminar og tale i
 kveldsmøtet fredag kveld.

seminar med Tomas Sjødin, konsert med 
Solveig Leithaug, Monica Zeiffert tale i 
åpningsmøtet og alle andre progamposter 
på Blink.

evalueringen som er gjennomført viser at 
de aller fleste er godt fornøyd med Blink, selv 
om et alltid er noen som kommer med innspill 
på ting som kan forbedres. 

Blink 2018 er i Stavern 4.-8. juli.

Baptistenes Sommerfest

Baptist

Liv
Inspirasjon

Nærhet

Kraft

1

3

8
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Baptisme, 
hvor er din brodd?

Engasjementet for trosfrihet, menneskerettigheter og et prinsipielt skille mellom stat 
og kirke synes å ha stilnet blant norske baptister og mistet noe av sin brodd.

av kenneTH FLØiSTad eLLeFSen og 

Øyvind HadLand

Baptismen har helt siden dens grunnleggelse 
på begynnelsen av 1600-tallet fremholdt en 
prinsipielt skille mellom stat og kirke. Mange 
baptister, også i norsk sammenheng, har 
opplevd diskriminering fra myndighetenes 
side. Selv om norske baptister i dag har et 
godt forhold til staten, bør baptistene fortsatt 
være den fremste vaktbikkja for religionsfrihet 
og et konsekvent skille mellom stat og kirke.

Teologi, menneske og samfunn
Blant grunnpilarene i baptismen er læren om 
at hver enkelt person har evnen til å vurdere 
og ta stilling til livssynsspørsmål. Hva finnes? 
Hva er et menneske? Hva er rett måte å 
leve på. et baptistisk menneskesyn leder til 
prinsippet om samvittighets- og trosfrihet. 
enhver person og ethvert trossamfunn har 
mulighet til og rett til å følge sin samvittighet 
og overbevisning uten andre personers eller 
institusjoners innblanding. 

Baptismen som teologisk retning har 
dermed hatt en brodd mot alt som lukter av 
innskrenking av samvittighets- og trosfrihet, 
som når staten begrenser disse eller for-
skjellsbehandler personer eller trossamfunn. 
Brodden fra baptismen har kommet til uttrykk 
både gjennom personer og fra baptist-
samfunnet som helhet. 

norsk baptisthistorie er full av fortellinger 
om personer som opplevde seg diskriminert 
av staten fordi de ble baptister og ikke lenger 
tilhørte det lutherske enhetssamfunnet. Ådne 
Søyland som forlot statskirken mot slutten av 
1800-tallet og fikk ikke lenger undervise i kris-
tendom på skolen som følge  av dette. Ådne 
var sterkt opprørt over at han ikke kunne 

undervise i det hans hjerte brant så inderlig 
for. derfor forlot han læreryrket i protest og 
ble gårdbruker på Tjessheim like ved Ålgård. 
På fritiden var han omreisende forkynner 
og viktig støttespiller for flere menighets-
plantinger. det hendte at lokalsamfunn som 
tok loven i egne hender i møte med baptister. 
en gang ble Ådne hold innestengt i et skole-
hus i Sirdalen på grunn av hans baptistiske 
dåpssyn, døren ble behørig spikret igjen for 
å unngå at «fangen» skulle rømme. Han var 
innestengt i om lag et døgn. Ådne sonet også 
en fengselsstraff for å nekte militærtjeneste.

i 1891 kom det en grunnlovsrevisjon 
som muliggjorde at ikke-lutheranere kunne 
ansettes i enkelte offentlige stillinger. i 1969 
kom lov om trudomssamfunn og ymist 
anna og som innebær en ytterligere like-
behandling mot ikke-lutherske trossamfunn 
fra statens side. i hele denne utviklingen bidro 
norske baptister i debatten og var viktige for 
endringene. 

Fra januar i år har ikke lenger norge en 
statskirke. er norske baptisters oppgave som 
fanebærer for skillet mellom stat og kirke nå 
over? På langt nær. vi mener baptismens 
brodd ennå trengs.

Hvor baptismen trengs
det er lite innskrenking av samvittighets- 
og trosfrihet i dagen norge, men noen 
rester lever ennå. Fortsatt er det slik at den 
offentlige skolen legger til rette for skole-
gudstjenester. elever kan selvsagt få fritak 
fra disse. Problemet med dagen ordning er 
at det ikke er frivillig for foreldre og barna å ta 
stilling til religionsutøvelse i skoletiden. 
Baptismens teologi om tros- og samvittig-
hetsfrihet handler også om at ingen, ei heller 

staten, kan pålegge noen å ta religiøse 
ståsteder.

et annet eksempel er når presten i den 
norske kirke går dødsbud. Selv om informa-
sjonen formidles nøytralt og presten utøver 
en oppgave for politiet er det nærliggende 
for de berørte å se presten som nettopp enn 
prest i denne situasjonen. det er problema-
tisk når staten sender en representant for 
et trossamfunn på døren til mennesker i en 
fortvilt situasjon som ikke selv har spurt etter 
det. 

et tredje eksempel er at gravplassene 
drives og administreres av den norske kirke. 
Fortsatt er det slik at ansvaret for norske 
gravplasser er det kirkelig fellesråd i den 
norske kirke som har. kirkelig fellesråd finnes 
i hver kommune og består av representer fra 
alle menighetsrådene i den norske kirken. 
Forvaltning og bygging av gravplasser er 
med andre ord fortsatt et anliggende for 
Folkekirken, og ikke oss andre. 

når det kommer til favorisering av den 
norske kirke er den ofte målbar i kroner og 
ører. For tiden er det mange kirkesogn som 
ønsker seg ny kirke. nye kirkebygg påfører 
kommunene utgifter på flere titallsmillioner. 
Sola kommune har bestemt seg for å bygge 
ny kirke i sentrum. kostnadene er estimert til 
om lag 90 millioner kroner og mesteparten 
skal kommunen dekke selv. andre kirkesam-
funn får lite eller ingen støtte for å bygge eller 
vedlikeholde egne kirkebygg. Sola kirke har 
128 i gjennomsnitt gudstjenestedeltakere. 

en pågående debatt er opplysnings-
vesenets fond som forvalter 7 milliarder 
kroner på. dette fondet gjør folkekirken krav 
på etter skillet fra staten tidligere i år. Hvem 
har egentlig krav på fondet når verdiene i stor 
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- Blant grunnpilarene i 

baptismen er læren om 

at hver enkelt person har 

evnen til å vurdere og ta 

stilling til livssynsspørsmål.

grad stammer fra eiendommer overført fra 
den katolske kirke til kongen i 1523.  

Hva med vår kristne kulturarv
et begrep som ofte kommer opp i disse 
debattene er den kristne kulturarven. det er 
ingen tvil om at kristendommen har preget 
både samfunnet, kulturen og staten. Selv om 
vi på mange måter kan være takknemlig for 
dette, er det også problemer knyttet til den 
kristne kulturarven. 

ofte er det Folkekirken, som majoritets-
religion, som blir forvalteren av den kristne 
kulturarven. Statens og det offisielle sam-
funnets møteplass for religionsutøvelse 
blir da det lutherske kirkerom. Hvert år blir 
Stortingets åpning markert med en guds-
tjeneste i oslo domkirke. det offisielle 
17.mai-programmet landet over inneholder 
gjerne en festgudstjeneste i en luthersk kirke 
og der ledere fra andre kirkesamfunn 
inkluderes i gudstjenesten. Landets monark 
skal alltid være evangelisk-luthersk (§4). 

engasjementet for trosfrihet, menneske-
rettigheter og et prinsipielt skille mellom 
stat og kirke synes å ha stilnet blant norske 
baptister og mistet noe av sin brodd. dette 
engasjementet skal ikke motiveres av et 
ønske om å være vanskelig eller fiendt-
lighet mot Folkekirken, men et ønske om å 
videreføre et teologisk anliggende som alltid 
har vært sentralt i baptismen. et grunnsyn 
grunnfestet i troen på at hvert enkelt 
menneske har evnen og retten til selv å søke 
det religiøse og deretter ta del i religiøse 
ritualer og bli medlem av trossamfunn på 
eget initiativ. Staten kan derfor ikke bruke 
sin makt for å fremme eller styrke enkelte 
trossamfunn.

- Baptismen er grunnfestet i troen på 
at hvert enkelt menneske har evnen og 
retten til selv å søke det religiøse og 
deretter ta del i religiøse ritualer og bli 
medlem av trossamfunn på eget initiativ. 
Staten kan derfor ikke bruke sin makt for 
å fremme eller styrke enkelte trossamfunn. 
skriver Kenneth Fløistad Ellefsen og 
Øyvind Hadland. Foto: colourbox.com

11
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Tolv baptist-
ungdommer 
flyttet i kloster
Ung baptist startet i høst tre Ungkloster bo-
felleskap. To er i Oslo og det tredje i Kristiansand.

av roSie darkHua

ungkloster er bofellesskap der man søker sammen i bønn, 
måltider og tjeneste og deler det man har og lærer av hverandre. 
det er en invitasjon til en annerledes hverdag med rytmer og 
rammer preget av fellesskap med hverandre og gud.

Man bor i leiligheter med en rimelig leie samtidig som man 
forplikter seg til å følge felles rutiner i forhold til bønn, måltider 

Beboerne i alle tre fellesskapene var i august samlet 
til felles oppstart.

og tjeneste i menighet eller lokalsamfunn. dette er en invitasjon 
til en livsstil der tro praktiseres i hverdagen, hvor man lar troen 
forvandle seg slik at man kan bidra til en forvandling i samfunnet 
og menigheten. dette gjøres mens man har vanlig studie, jobb 
eller lignende.

Mer informasjon på ungkloster.no
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Stuart Blythe slutter på IBTSC Amsterdam
Blythe har tjent som rektor ved international Baptist Thelogical Study-Centre i 
amsterdam i tre år. Han har vært den første rektoren ved skolen etter at den flyttet 
fra Praha til amstedam i 2014, og har ledet institusjonen gjennom den krevende 
perioden der skolen ble etablert i amsterdam.

Blythe, som foreleste på Baptistenes lederkonferanse i drammen våren 2016, 
går til en undervisningsstilling ved en annen teologisk skole fra oktober.

Les mer på http://ebf.org/stuart-blythe-to-leave-ibtsc-amsterdam

Gud arbeider ved Svartehavskysten
en søndag i juli ble 25 nye kristne døpt i en elv i Svartehavsregionen i Tyrkia.
i tillegg til flere tyrkere var flyktninger fra irak, iran og afghanistan blant dem som 
ble døpt. dåpshandlingen var i tilknytning til den 15 år gamle menigheten i Samsun. 

Bildet er sløret av sikkerhetsmessige årsaker.

Les mer på http://ebf.org/god-is-at-work-on-turkeys-black-sea-coast 

Callam ble takket
neville Callam ble i sommer takket for de ti årene han har tjent som general-
sekretær i Baptist World alliance. Han avslutter tjenesten ved årsskiftet.

neville Callam ble i forbindelse med Baptist World alliance (BWa) konsilet i 
Bangkok, 2.-7. juli takket for sine ti år som generalsekretær. Callam avslutter 
tjenesten ved årsskiftet.

Les mer på http://bwanet.org/news/news-releases/637-callam-lauded-for-

service-to-baptists 
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STRATEGIENE

Ønsker å se sterke og 
gode menigheter i vekst
- En god menighetsutvikling er bærebjelken i arbeidet 
vårt, sier informasjonsleder Roger Dahl, som fra i høst 

skal arbeide mer med menighetsutvikling.

av MeTTe Marie HeBneS

roger dahl har jobbet 20 år med infor-
masjon og kommunikasjon i det norske 
Baptistsamfunn. nå går han inn i nye 
oppgaver: Halve tiden skal roger bruke på 
menighetsutvikling, resten av tiden vil 

GLEDER SEG. Veteranen i Baptistsamfunnets 
administrasjon gleder seg til nye oppgaver 
med tettere menighetskontakt.

fortsatt gå med til informasjonsarbeid 
og våre store fellesarrangement Blink og 
Lederkonferansen. vi har tatt en prat med 
veteranen i Baptistsamfunnets admini-
strasjon om hans nye oppgaver.

Bærbjelken i arbeidet
– Hvorfor trenger vi et større fokus på 

menighetsutvikling i Baptistsamfunnet?

– en god menighetsutvikling er bære-
bjelken i arbeidet vårt. uten menighetene er 
vi ikke noe kirkesamfunn. Menighetene er 

Nye strategier utfordrer

Landsmøtet sluttet seg til de 
nye strategiene for Baptist-
samfunnet. Generalsekretær 
Terje Aadne og staben er opp-
tatt av at strategiene skal bety 
både glede og livskraft i de 
enkelte menighetene.
av roger daHL

Ønsket er at menighetene skal jobbe med 
strategiene, se hva det er i disse som kan 
utfordre menigheten, som kan inspirere 
menigheten og som kan bety en forskjell. 
en av formuleringene i strategien for 
menighetsutvikling er å utvikle menigheten 
gjennom å fokusere på åndelige mødre og 

fedre.
Fra Baptistsamfunnets side har formu-

leringen kommet inn fordi vi tror alle 
unge trenger gode forbilder og veiledere 
i menigheten. Men lokalt må vi stille oss 
spørsmålene om det er viktig, forhåpentligvis 
er svaret ja, og da må vi jobbe med hvordan 
vi i vår menighetssammenheng kan følge opp 
slik at barn og de unge får åndelige mødre 
og fedre.  noe vi tror vil gi både glede og 
livskraft. 

og slik kan vi jobbe med strategi etter 
strategi i menighetene: Med menighets-
utvikling, menighetsplanting og internasjonalt 
engasjement. om vi alle, innen Baptist-
samfunnet tar tak i denne utfordringen, 
erfarer mer glede og mer livskraft, er vi godt 
på vei mot hovedmålene våre:

y

y

y

y

y

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!

BEGEISTRING. Det er mye glede og livskraft i Blink-teamet fra Tistedal Baptistmenighet, som også i 2017 hadde ansvar for lovsangen på
Alle sammen samlingene. Foto: Roger Dahl
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Generalsekretær Terje Aadne leder 
en stab som er godt etablert i arbeids-
oppgavene sine. Fra i høst er det noen 
endringer i arbeidsoppgavene og 
stillingsstørrelse, både i forhold til 
menighetsoppfølging og informasjon. 

y

 
y

y

y

y

y

Peter Ngaidam er integrasjonspastor. Fra i sommer har han 50 % stilling. 
Hovedsakelig jobber han med oppfølging av Chin- og Karenmenighetene.

Roger Dahl er informasjonsleder. I tillegg til å lede arbeidet med informasjon 
og kommunikasjon har han ansvar for arrangementene Blink og Lederkonferansen. 
Halve stillingen blir i tillegg brukt til å følge opp strategien for menighetsutvikling.

Terje Aadne er generalsekretær med ansvar for ledelse og strategisk arbeid. 
I tillegg har ha ansvar for å følge opp strategien for menighetsplanting. 

Lise Kyllingstad er misjonsleder. Hun har faglig ansvar for Norad-prosjektene i 
Kongo, og for å følge opp vårt internasjonale engasjement.

Håkon Sigland er økonomileder. Han har ansvar for å følge opp våre regnskap, 
medlemssystem, lønns og arbeidsvilkår innen kirkesamfunnet og ande 
administrative oppgaver. Blant annet mye av innholdet på intranett.baptist.no 

Mette Marie Hebnes er integrasjonsleder. Hun arbeider i 60 % stilling med 
oppfølging av migrantmenighetene, integrasjon og samhandling mellom de 
ulike gruppene innen Baptistsamfunnet.

Informasjon
informasjon og kommunikasjon løses i samarbeid 
med ung baptist. rosie darkhua er på grunn av dette 
ansatt som journalist med hovedoppgave å skrive 
artikler til nettstedet baptist.no. rosie har bakgrunn 
fra norway Chin Mission Church i Bærum, studerer i 
kristiansand og bor i ungkloster. rosie var i fjor Tid for 
gud-arbeider i Burma.

i tillegg vil Tim SolWoong kim, som er filmmann og 
har et toårig engasjement i ung baptist som Tid for 
gud-arbeider og raquel oliveira som er grafisk 
designer gå inn i teamet. Tim er fra korea og raquel 
som er fra Portugal, er student ved Høyskolen for 
ledelse og teologi. Hun vil sammen med Tim ha et 
spesielt ansvar for å lage god markedsføring og pro-
motering til de store arrangementene.

i tillegg vil roger dahl skrive artikler til nett og i 
magasinet, følge opp nyhetsbrev, sosiale medier og 
koordinere informasjons- og kommunikasjonsarbeidet, 
og de ande ansatte i ung baptist og Baptistsamfunnet 
vil bidra med artikkelstoff når det er naturlig.

sentrum og drivkraften i alt vi gjør. vi ønsker 
å se sterke og gode menigheter i vekst. 
derfor ønsker vi mer systematikk rundt 
menighetsoppfølging.

– Hvordan er situasjonen i menighetene 

våre slik du ser det?

– administrasjonen og Hovedstyret er 
glad for at vi har fått mange nye menigheter 
de siste årene med et ungt aldersgjennom-
snitt. Samtidig er mange av de opprinnelige 
menighetene blitt mindre og med et høyere 
aldersgjennomsnitt, og en del menigheter 
mangler arbeid blant barn og unge. det 
er lett å gå i et spor og være fornøyd med 
«et jevnt godt år». vi ønsker å inspirere og 
være med i en positiv utvikling. For uten 
framdrift og ny tilvekst vil arbeidet etter 
hvert dø ut.

– Hvordan kan vi ta tak i dette?

– vi må begynne med en kartlegging for 

å se hvordan situasjonen er. Så trenger 
vi en tydeligere motivasjon fra Baptist-
samfunnet ovenfor menighetene og 
forsøke å modellere noen gode måter 
å arbeide på. vi vil tilby ulike typer kurs, 
ledersamlinger og konferanser. vi kan gi 
innspill som forhåpentligvis er til hjelp, men 
ansvaret for menighetens utvikling ligger 
uansett i den enkelte menighet.

Livsnære fellesskap
– Hva er din drøm for menighetene våre?

– at vi skal se menighetene våre vokse, 
at nye mennesker kommer til tro og at vi 
har et godt fellesskap generasjonene 
mellom. Jeg tror menigheter med leder-
skap som er utrustende, har en tjeneste 
som er basert på nådegavene, et engasjert 
trosliv, hensiktsmessige strukturer, inspi-
rerende gudstjenester, livsnære grupper, 

behovsorientert evangelisering og varme 
relasjoner, har gode forutsetninger for å 
vokse.

– Jeg drømmer om å se slike menigheter 
i Baptistsamfunnet, sier roger og legger 
ikke skjul på at han har hentet inspirasjon 
fra konseptet naturlig menighetsutvikling.

– Det er mange punkter du ønsker å ta 

tak i, Roger. Hvor vil du begynne?

– Første året handler det om å bygge gode 
fellesskap. vi må tenke år for år med hen-
syn til vektlegging. ingen kan jobbe med alt 
samtidig.

Hele saken kan leses her:

http://baptist.no/lese/article/1423897

Dette er 
staben vår

Staben, f.v. Peter 
Ngaidam, Roger 
Dahl, Terje Aadne, 
Lise Kyllingstad, 
Håkon Sigland og 
Mette Marie 
Hebnes. 
Foto: Jan Sæthre

Nederst f.v.
Rosie Darkhua
Tim SolWoong Kim
Raquel Oliveira
Foto privat.
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Baptistsamfunnet har to skoler som på hver sin 
måte danner og utruster mennesker til livet, til 
samfunnet og til tjeneste i våre menigheter. 

Skolene har stort behov for økonomisk støtte og 
Landsmøtet ga i år en oppfordring til alle baptister 
om å støtte skolene med fra 1000 til 5000 kr. eller 
mer i tre år. 

vi oppfordrer alle de som kalles baptister i alle våre 
menigheter til å gi et ekstra bidrag utover det man 
ellers gir til nasjonal og internasjonal misjon for å 
gi våre skoler gode rammer for våre studenter og 
lærere. 

Terje aadne  Magnar Mæland
Generalsekretær  Hovedstyreleder

Det folk som 
kalles baptister 
må løfte i flokk, 
også for våre 
skoler!

Ja, jeg vil støtte opp om skolene våre og vil gi gaven slik:

Engangsbeløp: ___________ kr
Månedlig gave: ___________ kr 
Min gave/er skal gå til (kryss av): 
    Fordeles på begge skolene
    Høyskolen for Ledelse og Teologi
    Holtekilen folkehøgskole
Navn:____________________________________________
Adresse:_________________________________________
Postnr./sted:______________________________________
Epost:____________________________________________
Tlf: ________________________________________________

Sendes: det norske Baptistsamfunn, Michelets vei 62, 
1368 Stabekk, e-post: post@baptist.no 
Du vil bli kontaktet rundt den givertjenesten du melder deg til.

Holtekilen folkehøgskole

Høyskolen for ledelse og teologi

Graduantene ved Høyskolen for ledelse og teologi i 2017


