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Julen – en vandring og medvandring i lyset
En kveldstur i skogen fikk meg til å tenke på
julen og lyset.

er som en lykte for vår fot»; og det ordet er
Jesus.

Skumringen ga meg akkurat nok lys til å
fomle meg usikkert frem for å finne veien i
skogen, men når jeg fant lysløypen skinte
lyset over meg så jeg kunne gå stødig og
lettere på foten videre.

Fellesskap er hovedtema for
Baptistsamfunnet i årets løp.

På samme måte har Jesus lyst opp min
livsvei og hverdag.
Johannes sier om Jesus;
«Det sanne lys, som lyser for hvert
menneske, kom nå til verden»
Jesus sier: Dere er verdens lys, men
hvordan lyser vi for andre?
Julen er lysets fest. Vi feirer at Guds lys
sprengte mørket når Jesus ble født som
menneskebarn i en mørk stall i Betlehem.
I dagens mørke kan Jesu lys synliggjøres
når Han er midtpunktet ved livets festbord
og vi deler Hans fellesskap med hverandre.
Fellesskapet kan dra andre inn i det lyset
som leder oss på rette vei. Når vi deler Hans
ord kan det skje som salmisten sier, «ordet

Kan vi i våre fellesskap være medvandrere og
inkludere nye mennesker, så vi sammen kan
lyse opp veien for hverandre og for andre?
Kan vi dele livets opp og nedturer? Kan
Jesus og Hans ord midt i blant oss skape
det lyset i mørket som mange lengter etter?
Hvis vi gjør det kan vi erfare jul hele året slik
evangelisten Matteus sier:

Se, jomfruen skal bli med barn
og føde en sønn, og de skal gi ham navnet
Immanuel – det betyr: Gud med oss.

Englene synger høyt i kor
Synger om fred på vor jord
Verden var aldri helt forlatt
En stjerne skinner i natt
Terje Aadne, generalsekretær
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Filmregissøren
som ber

– Eg opna den store døra og sangen «Som når et barn kommer hjem om kvelden» slo i mot meg.
Eg vart frelst der og då, eg satte meg ned på ein benk mens tårene rann, fortel Ingrid Ese Folkestad. Foto: Haldis Volle

- Vi må gjere den beste boka i heile verda kjent, seier regissør og
manusforfatter Ingrid Ese Folkestad, som er med i Bykirka på Lillehammer.
Ho mener samtidig at kristne bør lære om andre syn på livet.
Av Haldis Volle

– Det var jammen på tide! No har eg bedt for
deg i 30 år, svarte eldste systera til Ingrid Ese
Folkestad (54) då ho fortalte at ho hadde blitt
kristen. No brukar Ingrid og systera mykje tid
på å be saman.

Den viktige nabodama

– Viss eg kan bli kristen, så opprørsk som
eg var, så kan alle bli det, seier Ingrid. Ho
sit i ein olivengrøn stol på kontoret til Filmmakeriet, med levande lys på bordet og
serverer heimelaga ingefær-te og jordbær.
Det er vanskeleg å tru at den rolege dama
med sølvkors, blå bluse, sjal og kvite bukser
og sko har vore ein rebell. Kontoret som ho
og mannen deler ligg i eit ærverdig bygg midt

i Lillehammer sentrum. I trappeoppgangen
er det mørkeraudt golvteppe og på veggane
heng det filmplakatar. Lokalet oser av gode
historier og kreativitet.
Som dotter av rektoren på ungdomsskulen
i Balestrand var det derimot ikkje alltid like
stort rom for kreativitet. Ho vart oppdratt til å
vere lydig og gjere det som var riktig.
– Foreldra mine gjekk til kyrkje i høgtidene,
men eg vaks ikkje opp i ein kristen heim.
Nabodama vår var kristen og det var heilt
spesielt for meg å vere der, det var den beste
plassen eg visste om. Eg var der mykje og ho
spelte piano saman med meg. Ho såg meg,
fortel Ingrid og smiler.
På gymnaset hadde ho litt kontakt med
kristne, ho song i eit kor og kjente ei dragning

3

mot Jesus. Likevel takka ho nei til alle invitasjonane om å bli med på møte.
– Det er nesten sårt no, med tanke på slik
livet blei vidare, seier ho.
Foreldra såg kanskje helst at ho utdanna seg
som sjukepleiar, men Ingrid flytta i staden til
Bergen for å studere musikk. Der kunne ho
gjere som ho ville.

Brev om frelse

Eldstesystera til Ingrid vart kristen då ho var
18 år, men heldt det hemmeleg for familien.
– Etter nokre år forstod eg likevel at ho var
blitt kristen for ho sende meg mange brev
mens eg var student i Bergen, fortel Ingrid.
Det stod mykje om frelse i dei lange breva.
Til slutt fekk Ingrid nok og opna dei ikkje

PO RT R ETT ET
lenger. Ho fekk også nok av arbeidet som
nyutdanna musikkpedagog. Jantelova frå
bygda sat i, og det same gjorde ein negativ
kommentar om stemma hennar.
– Eg har aldri likt å stille meg fram foran
folk, forklarar ho.
Det førte til at Ingrid flytta til Lillehammer for
å studere filmregi. Kvar dag på veg til høgskulen gjekk ho forbi Baptistkyrkja. Utanfor
var det eit bilete av menneske i kjortlar, og ho
undra seg gong etter gong på kva slags sekt
det kunne vere som heldt til der.

Nedturen som vart ein opptur

Etter endt utdanning fekk ho jobb som produsent på Høgskulen i Lillehammer. Der vart
ho verande i 15 år og jobba mest med å produsere filmar på oppdrag frå helsevesenet.
I løpet av desse åra kom det to barn. Mens
ho var gravid med det andre barnet vart det
oppdaga at den eldste sonen hadde leukemi.
I all hast vart guten, faren og Ingrid kjørt til
Ullevål i ambulanse. Guten var døden nær
fleire gonger og dei var forberedt på å miste
han. Likevel gjekk det bra. Men påkjenningane reiv i stykker familien.
– Eg sat på kne og ba, sjølv om eg ikkje kalla
meg kristen, om at det måtte gå bra med
familien vår, men det gjorde det ikkje. Det
var så mykje som vart stjelt frå oss, fortel ho
stille.
Etter nokre år møtte ho André Folkestad
og gifta seg med han. Til saman har dei fem
barn frå tidlegare forhold.
– Det var godt å finne ein å dele livet med,
men det er mange utfordringar med ein slik
konstellasjon. Eg skulle så gjerne ønske at
mine erfaringar kunne vere til hjelp for å oppmuntre ektepar til å halde saman, seier ho.
Høgskulen måtte etterkvart nedbemanne,
men ho mista ikkje jobben. Det innebar at
Ingrid fekk ein mykje meir krevande arbeidskvardag, som leder for filmavdelinga til Senter
for livslang læring. Til slutt kollapsa ho mens
ho stod ved arbeidspulten.
Ho var utbrent, deprimert og i livskrise.
Identiteten hennar, som var bygd opp rundt
det å lage gode filmar, raste saman.
– Det kjentest ut som eg ikkje kunne
noko som helst, forklarar Ingrid. Ho ringte
den kristne systera og spurte om hjelp. Frå
systera fekk ho streng beskjed om å ringe
eit nummer, utan meir informasjon om kven
det var. Post-it-lappen med nummeret låg
i hylla i eit halv år før Ingrid ringte. I andre
enden møtte ho den kvitrande stemma til
ei blid dame som ho ikkje klarte å sei nei til.
Stemma minna henne om nabodama frå

Balestrand og alt det gode ho fekk med seg
der. Ingrid fekk ei adresse for å kome til møte
på søndagen og møtte opp tidlig.
– Då eg kom fram såg eg at det var sektkyrkja eg tidlegare hadde passert på veg til
høgskulen, seier Ingrid og ler mens ho fortel
vidare: Eg fekk sjokk og tenkte at eg ikkje
kunne gå inn. Likevel opna eg den store døra
og sangen «Som når et barn kommer hjem
om kvelden» slo i mot meg. Eg vart frelst
der og då, eg satte meg ned på ein benk
mens tårene rann. Folk vart igjen etter møtet
og prata med meg, eg var der i nesten fem
timar.

Da Ingrid bli ein kristen bestilte ho ein
svart studiebibel på nettet, for det
hadde systera sagt at ho måtte gjere.
No er Bibelen full av notatar i
margen og understrekingar
med tusj. Foto: Haldis Volle

4

Ny start etter 45 år

Ingrid bestilte ein svart studiebibel på nettet,
for det hadde systera sagt at ho måtte gjere.
No hentar ho fram Bibelen som er full av
notatar i margen og understrekingar med
tusj.
– Dagane fram til Bibelen kom i posten
gjekk veldig sakte. Då eg fekk den las eg
frå 1.Mosebok, frå A til Å. For meg hang alt
saman, det var som ei lang historie, som ein
dokumentar.
Ikkje lenge etter omvendinga fekk Ingrid
tungetale. Ho ante ikkje kva det var og ringte
systera. Mannen fortel at livet vart snudd på
hovudet då Ingrid vart kristen og at trua var
altoppslukande, men understrekar at det var

– Kristne må lære om ulike livssyn for å relatere til andre, dei må kunne samanlikne og snakke om desse. Å seie at «grava er tom» kan fort bli tomme ord, ein
må forklare meir kva det tyder og sette det i samanheng. Ingrid Ese Folkestad

med eit positivt forteikn. Ingrid stod opp
mellom fem og seks kvar morgen og ba.
Elles i løpet av dagen brukte ho badstova
som bønnerom.
– I ettertid kan eg forstå at det vart voldsomt for menneska rundt meg, eg ville at alle
skulle bli frelst med ein gong, seier Ingrid og
legg til at ho har lært mykje etter at ho vart
kristen for ni år sidan. I dag studerer ho verdiog relasjonsbasert leiing ved Høgskolen for
Leiing og Teologi og skryt mykje av rektoren
og lærarane der.
Mannen fortel at Ingrid som person er
engasjert og entusiastisk.
– Ho har eit stort hjerte og er velmeinande.
Men ho kan av og til ta pusten frå meg. Vi
har kjøpt eit gamalt hus som vi pussar opp.
Ingrid bestemte seg for at kjøkkenet skulle
vere grønt, og plutseleg kom eg heim til grønt
kjøkken. Eg spurte om det var meininga at
døra til spiskammerset også skulle vere grøn,
men det var det visst ikkje, seier André og ler.
Ingrid forklarar hendinga med at ho var
så ivrig og opptatt med å male at ho ikkje la
merke til at ho også malte døra.

– Eg har dårleg tid!

Engasjementet og den kreative bakgrunnen
hennar kjem til nytte i arbeidet med å lage
filmar. Saman med mannen starta ho
Filmmakeriet for åtte år sidan. I løpet av
åra har dei laga mange filmar, mellom anna
novellefilmen For Linnea som handlar om
rusbruk i familiar.
– For Linnea rører ved menneske og kan
vere til oppmuntring og hjelp. Denne filmen
skal også verte brukt i USA. Vi har klart
oss med å lage filmar i åtte år, men det blir
stadig vanskelegare å få til. I Filmmakeriet vil

vi gjerne drive med verdibasert filmskaping.
Sjølv ber eg mykje om gode program i media.
Eg treng ikkje å lage desse sjølve, men for
unge som veks opp i dag er det så viktig
med godt innhald, seier ho.
Ingrid brenn også for samarbeid mellom
kristne, både når det gjeld kristne mediefolk
og fellesarrangement. – Det er mange ulike
kyrkjer som ikkje går på besøk til andre ein
gong. Det er først når folk kjem saman at
andre folk kjem til tru. Vi må heie på kvarandre og la andre få skine som sola!
Ho synes også kristne bør vere audmjuke
i møte med mediefolk:
– Dei sekulære profetane i vår tid er
mediefolk som lagar gode filmar og får fram
bodskapen. Kom ikkje her og fortel meg at
vi ikkje har mykje å lære av dei som ikkje er
kristne. Kvifor lykkast dei så godt med det dei
gjer? Vi må hente gullet derifrå og gjere det
like godt med å gjere den beste boka i heile
verda kjent. Vi må ha ambisjonar på vegne
av Gud!
Ingrid er sjølve innom ulike miljø, ho har
vore aktiv i Bykirka Lillehammer samtidig som
ho har halde kontakta med både tidlegare
kollegaer og vener frå studietida.
– Eg har opplevd lite fordømming blant
venninner og kollegaer. Men det har vore
nokre vanskelege diskusjonar. Etter kvart eg
blitt tydelegare med min ståstad for å ikkje bli
mistenkt for å ha ein skjult agenda med det
eg seier.

Ser framover og oppover

Ingrid er elles tydeleg på at livet ikkje berre
har vore enkelt etter at ho vart kristen.
– Det er ikkje «hokus pokus» og så blir alt
bra, sjølv om ein har ei djup glede. Eg har
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hatt så mykje med meg som det har vore ein
hard veg å gå for å verte fridd ut av.
Noko av det som har vore til god hjelp for
ho i møte med andre menneske er å lære
meir om andre livssyn. Det har også gjort ho
tryggare på si eiga tru.
– Kristne må lære om ulike livssyn for å
relatere til andre, dei må kunne samanlikne
og snakke om desse. Å seie at «grava er
tom» kan fort bli tomme ord, ein må forklare
meir kva det tyder og sette det i samanheng,
seier ho.
Eit av versa som Ingrid fekk med det same
ho vart kristen er: «Søk først Guds rike, så
skal de få alt det andre i tillegg.» Lengselen
etter dette kjem tydeleg fram i songane som
ho har spelt inn og gitt ut i år.
– Eg fekk nokre dagar i musikkstudio som
50-års gåve, seier Ingrid og ler mens ho fortel
vidare:
– Mannen min var så lei av å høyre alle
songane eg skreiv, men som ingen andre
fekk høre. Derfor valte han ut fem songar
som skulle spelast inn.
«Ei tid for alt» er tittelen på EP-en som
er tilgjengeleg både på Spotify og iTunes.
Utanom songen «Djupare, djupare bøyer eg
kne» har ho laga alle tekstane sjølve. I denne
songen syng ho som i ei bønn for livet: «Ver i
mitt hjarte så din vilje skjer».
– Nei, no vart det mykje om meg, seier
Ingrid mot slutten av intervjuet og stiller
spørsmål tilbake. Til slutt inviterer ho til ein
bønnekonferanse på Grimerud gard.
– Eg er alltid klar for bønn, nærmast ropar
ho på gata idet vi går frå kvarandre.
Portrettet er tidligere trykket i På Bølelengde,
Tro & Mediers medlemsblad.

NY TT F R A M E N I G H ETE N E

Første menigheten fra Iran
I høst feiret baptistene i Grenland
at Immanuel Church er blitt en
del av Det norske Baptistsamfunn.
Immanuel betyr Gud med oss.

Pastor Shahram Barati gleder seg over fellesskapet med Porsgrunn
Baptistmenighet og at menighetene sammen kan løfte opp troen
for mennesker i byen. Foto: Jan Sæthre

Fra skienbaptist.no

det løfter korset opp sammen.
Generalsekretær Terje Aadne og integrasjonsgleder Mette
Marie Hebnes fra Det Norske Baptistsamfunn deltok i gudstjenesten, og fortalte at menigheten ble menighet nummer 100
i Det Norske Baptistsamfunn.
Pastor Vidar Bergsland i Skien baptistmenighet lyste Guds
velsignelse over medlemmene i den nye baptistmenigheten i
Grenland.

Menigheten holder til i Porsgrunn baptistkirke og samarbeider
med baptistmenigheten der.
Pastor Shahram Barati fortalte hvor godt de var tatt imot
under sin hilsen i festgudstjenesten. Immanuel Church bruker
farsi som sitt språk, og alle medlemmene er konvertitter fra
islam.
Menighetene har utarbeidet felles logo, som symboliserer at

Bibelaksjon i Balsfjord

Årsmøtet i Nord Norges distrikts av Baptistsamfunnet bevilget i sitt årsmøte i mai 30.000 kroner,
som skulle gå til bibelutdeling i Balsfjord. Dette var
et ledd i aksjonen «Bibelen til alle».

Av Frank Einar Hansen

I underkant av 30 personer har i høst vært
med på utdelingen, og av totalt 2500 bibler
er cirka 2100 utdelt. Restpartiet blir utdelt i
løpet av høsten.
Agnete Haraune har vært en av utdelerne,
og forteller at av de som var hjemme –
ved besøk - var det 47 % som sa ja til bibel,
mens 53 % sa nei. I de tilfeller hvor ingen
var hjemme ble det lagt igjen en lapp som
fortalte om aksjonen. Det resulterte i at cirka
20 personer ba om en bibel.

Agnete Haraune forteller om flere hyggelige
episoder ved utdelingen. Blant annet kom
hennes mann, Eirik Amundsen til et hjem,
hvor han ble invitert inn. Da huseieren, som
hadde selskap, ba Eirik fortelle hva hans
oppdrag var, ble det latter.
Da sier huseieren at han trodde på Gud,
og derfor hadde invitert Eirik inn. – Dere bør
også ta imot hver sin bibel. Det skjedde.
Et jaktlag på sju personer fikk også tilbud,
og sa ja til hver sin bibel.
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Ekteparet Agnete Haraune og Eirik Amundsen
deltok i bibelutdelingen i Balsfjord og forteller om god mottakelse hos mange i bygda
der den store vekkelsen i Nord-Norge startet i
1850-årene. Foto: Frank Einar Hansen

Ny giv på Storselsøya
Ekteparet Indrevoll har gått inn som forstanderpar
i Rødøy Baptistmenighet. I tillegg til å ta vare på

bedehuset vil en så langt det er naturlig invitere til møter.
Av Hermod Bakkevoll

En av våre minste menigheter, Rødøy
Baptistmenighet, har hatt en betydningsfull
plass i Guds rikes arbeid siden menigheten
ble stiftet for vel 100 år siden. Mange predikanter, evangelister og andre medarbeidere
har utgått fra denne menigheten ute på
Helgelandskysten.
De fleste medlemmene har gjennom
menighetens historie vært samlet rundt to
steder, og begge stedene har hatt bedehus.
Nemlig Tjongsfjorden inne på fastlandet,
og på Storselsøya, ganske langt ute på
Helgelandskysten. Begge disse stedene
ligger i Rødøy kommune.
Området rundt bedehuset Eben Ezer i
Tjongsfjorden har imidlertid i løpet av de

siste tiårene langsomt blitt stort sett fraflyttet.
Virksomheten i dette bedehuset ble etterhvert mindre og mindre. For noen år tilbake
besluttet derfor menigheten å avhende dette
bedehuset, og konsentrere virksomhet
og vedlikehold rundt bedehuset ute på
Storselsøya.
Hans og Inger Indrevoll har nå gått inn i
menigheten som forstanderpar, og vil forsøke
å ha møter på Storselsøya så langt det er
naturlig og mulig.
I sommer startet også en nødvendig
vedlikeholdsprosess av bedehuset opp.
Arbeidet ble ledet av Hans Indrevoll, og
både menighetens medlemmer, noen
tilreisende, samt noen fra lokalbefolkningen
på Storselsøya deltok i arbeidet.

Det ble jobbet godt for å sette bedehuset i
stand til nye år med virksomhet på Storselsøy.
Per Arne Skog (tv) var en av dugnadsfolkene.
Foto: Hans Indrevoll

Feirer gudstjeneste
på «hakha» i Bærum
Det startet som et fellesskap, i dag er
Norway Chin Mission Church en av de
største chinmenighetene i Norge.

Det er fullsatt i møtesalen på Høyskolen for Ledelse og Teologi når
chinmenigheten feirer gudstjeneste.

Av Rosie Darkhua

Norway Chin Mission Church (NCMC) er en av de største chinmenighetene i Norge. Den startet som et felleskap for chinfolk
i Oslo-området, men i 2007 ble den stiftet som egen menighet
med litt over hundre juridiske medlemmer. Menigheten har i dag
193 medlemmer, hvorav de fleste er aktive. Og her er det folk i
alle aldre.
Menigheten samles til gudstjeneste på skolesenteret på
Stabekk I forhold til gudstjenestene i andre norske baptistmenigheter er den ganske strukturert og formell, og varer i to til

tre timer. Gudstjenestespråk er «hakha».
I starten av gudstjenesten sitter barna sammen med voksne
under felles lovsang. Deretter er det alltid en liten bønn for
barna før de går opp til søndagsskolen. Siden det er mange
barn i forskjellig aldersgrupper, er de delt inn i tre hovedgrupper: Kindergarden, Primary og Junior.
Etter gudstjeneste er det alltid kirkekaffe. Da er familier delt
inn i grupper for hver uke og de bestemmer hva de vil servere.
Det er alltid like koselig.
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Løfte i flokk
Landsmøtet bestemte i sommer å igangsette
den treårige innsamlingsaksjon Løfte i flokk til
fordel for skolene, som trenger en eierorganisasjon
som viser at den står bak skolene.
Av Roger Dahl

Aksjonen, som startet i høst fortsetter
gjennom 2018 og 2019. Aksjonen ble vedtatt startet opp av et tilnærmet enstemmig
landsmøte sist sommer, og vi har store
forventninger til engasjement, spesielt fra
dem som var med å stemme for aksjonen
i landsmøtet.

Alle har råd til å bidra

Appellen som ble gitt var en utfordring
om å gi inntil 5000 kr årlig i tre år. Om 100
stykker gir til sammen 15000 kroner vil det
bety halvannen million kroner til skolene.
Det er ikke sikkert alle har 15000 kroner
å avse.
Derfor: Om 200 stykker gir 7500 kroner
vil det også bety halvannen million, eller
om 300 stykker gir 5000 kroner betyr det
også halvannen million.
5000 kroner fordelt på månedlige bidrag
i tre år blir bare 139 kroner. 7500 kroner
utgjør 208 kroner, mens 15000 kroner
utgjør 417 kroner. Dette er beløp de fleste
kan bidra med.
Vi har lagt inn en kupong som vi håper
vi får god respons på, slik at vi kan nå målsettingene våre om et godt bidrag til hver
av skolene. Bidrag som kommer i tillegg
til dem vi allerede gir til skolene, misjonsarbeidet og menighetene.

Arne Mella om HLT

Hvilken forskjell kan skolen gjøre for enkeltstudenter?
Vi opplever stadig at studenter som opplever
seg kalt til å tjene i en menighet, gjennom
studiene får den tryggheten og kompetansen
de trenger til å gå fullt ut for det de har i
hjertet.
Mange ledere og pastorer peker på årene
ved HLT som helt avgjørende. Studiene gir
en verktøykasse med gode ledelsesverktøy.
Verktøyene gjør at man blir tryggere i seg
selv, som leder og i sin tro. For mange er
nettverket de skaffer seg gjennom årene på
HLT, også en viktig faktor for trivsel i videre
tjeneste.
Studentrådsleder Mari Bøhlerengen er
et godt eksempel på en som har fått
lederjobb etter å ha gått på HLT. Hun er nå
ungdomspastor i Salem, Sandefjord. Andre
eksempler er Inger Lise Salvesen og Thomas
Birkeland. Inger Lise har jobbet i baptistkirken
på Ålgård i flere år, og har vært ansatt i Ung
baptist. Hun sitter nå i styret for HLT. Thomas
er ungdomspastor i Tistedal og informasjonskonsulent ved HLT.
Hvordan kan skolen være med å følge
opp DNBs hovedmålsettinger for perioden
2018-22?
1. «Vi skal være et kirkesamfunn i vekst der
mennesker blir frelst»
God kjennskap til hva vi tror er helt
avgjørende for å kunne lede mennesker til
Jesus. God ledelseskompetanse er videre en
forutsetning for disippeltrening av nye kristne
og menighetsvekst. HLT vil være et naturlig
sted å utvikle seg på begge disse områdene.
2. «Det flerkulturelle perspektivet skal være
tydelig i hele kirkesamfunnet»
Vi tilbyr vårt bachelorprogram også på
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engelsk, og bidrar på den måten til at
mange internasjonale studenter fra migrantmenigheter over hele landet får et kristent
studietilbud. Det internasjonale preget ved
HLT er med å utruste oss til å arbeide i et
flerkulturelt samfunn.
I våre ledelsesfag blir vi også trenet til å være
kulturspesifikke og bevisste i vår betjening
som ledere.
3. «Barn og unge skal ha en sentral plass i
arbeidet vårt!»
HLT tilbyr årsstudium i kristent barne- og
ungdomsarbeid, og samarbeider med blant
annet Ung Baptist og PBU om kurstilbud

Hvordan ser du for deg skolen som
ressurs inn i DNB?
Vi er opptatt av å utruste mennesker til
tjeneste! HLTs visjon er å koble akademisk
utdannelse med Åndens kraft, kunnskap
med praksis og teologi med ledelse. Vi tror
at disse koblingene gjør HLT til en unik skole.
Vi utdanner morgendagens ledere og
har som mål å gi deg «kompetansen du
trenger» gjennom kurs og videreutdanning.
Endelig ser det ut til at samarbeidet med
Pinsebevegelsen om høyskolen er fruktbart
for begge parter.
Hva gjør denne innsamlingen skolene i stand
til som dere kanskje ikke kunne gjort ellers?
Akkurat nå trenger HLT et ekstra løft for å
kunne utvikle nye studietilbud, ansette flere
lærere og stipendiater og utvide skolens
lokaler. Offentlige tilskudd til høyskoler
utbetales to år på etterskudd. Vi må derfor
selv finansiere utvikling av skolen. Først
når de nye studentene har avlagt sine
eksamener, vil vi få tilskudd som kan ivareta
et utvidet tilbud framover. Derfor er vi veldig
takknemlige for alle som vil bidra i denne
fasen til å løfte oss opp på et nytt trappetrinn!
Hva står på agendaen med hensyn til videreutvikling av skolen framover?
Jf. forrige punkt.
Hvordan kan skolene få en merverdi ved
lokalisering i samme campus?
Jeg håper at det skal bli veldig naturlig for
folkehøyskolens elever å studere videre på
HLT når de er ferdig!

Rektorene Arne Mella og Elin Evenrud gleder seg over baptistenes vilje til
å støtte opp om skolene med denne ekstrainnsamlingen. Foto: Roger Dahl

innen enkeltemner.

Og engasjementet vårt vokser hele tiden!

4. «Vi skal ha et bredt internasjonalt engasjement»
HLT samarbeider med høyskoler på flere
kontinenter, og er akkurat nå involvert i å
utvikle et treningsprogram for ledere i Afrika.
Vi tilbyr en egen halvårsenhet i misjonsforståelse, og legger til rette for misjonspraksis som del av studiet, blant annet i
Myanmar. Vi arbeider også med å etablere et
fredsinstitutt i Coretta og Martin Luther Kings
navn for å støtte fredsarbeid og forskning
i forbindelse med våre studier i Konflikttransformasjon.

5. «Vi skal ha et tydelig fokus på bibel og
bønn»
Hjertet i det daglige livet på HLT er våre
ukentlige bønnemøter, chapel og nattverdsamlinger. I undervisningsukene møtes
studenter og ansatte tirsdag og torsdag kl.
11 i Bærum baptistkirke til lovsang, undervisning, nattverd, vitnesbyrd og bønn. Vi merker
Guds nærvær i mellom oss, og fantastiske
ting skjer som svar på bønn! HLT har også
en egen studentpastor som er tilgjengelig for
samtale og veiledning.
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Hva ønsker du å se på skolen du leder?
Mitt ønske og vår visjon for HLT er at vi skal
ha innflytelse på den åndelige utvikling-en i
landet vårt. Ved å tilby inspirerende undervisning, et godt studiemiljø og arenaer for
åndelig utvikling kan vi som skole utruste
mennesker som kan påvirke samfunnet vi
lever i. På nattverdsamlingene ber vi Gud om
å gi oss «den dristige tanke at vi kan være
med å forandre verden»! Derfor ønsker vi
også å utvide studietilbudet vårt slik at vi
kan nå flere studenter, og på den måten gi
skolen et solid fundament for å arbeide videre
i Norge og internasjonalt.

Fakta:
Antall studenter: 248
Antall ansatte 27
Sum gaveinntekter 2016: kr. 445.000

HOV ED S A K E N

Elin Evenrud om Holtekilen

Hvilken forskjell kan skolen gjøre for enkeltstudenter?
Det finne mange eksempler på at noen står i
fare for å ikke fullføre videregående skole, der
folkehøgskolen hjelper en inn i et nytt spor.
Jeg tenker spesielt på ei jente som kort tid ut
i skoleåret klarer å sette ord på hvor mye det
har betydd for henne å få læringslysten tilbake og fornyet tillit til skolen som institusjon
og lærere som lærere. Hun virkelig blomstret
etter kun et par måneder, noe som var synlig
også for alle oss som jobber på folkehøgskolen og for alle medelevene hennes.
Mange ungdommer har mistet motivasjon
til å lære for sin egen del fordi skoleløpet
er pålagt. Det er veldig fint når tilbakemeldingene er at et år hos oss lar folk
oppdage at det er fint å lære.
Enda sterkere er eksemplene der unge
mennesker med lav selvtillit og lite tro på
eget bidrag får blomstre. Som kommer og
foretter at de føler at livet er fått en ny retning.
Selvfølgelig er det også fint om vi hjelper
noen å stake ut utdanningsveien.
Hvordan kan skolen være med å følge
opp DNBs hovedmålsettinger for perioden
2018-22?
Folkehøgskole vil alltid være annerledes enn
menighet. Folk kommer til oss for å gå på
skole. Men innenfor den rammen skal vi
presentere den kristne troen. Og flere av
elevene hos oss kommer etter et år hos oss
til at de har et bevist forhold til tro, og hvorfor
de tror elle ikke tror.
Jeg ser at det er færre enn tidligere som
reagerer på at vi er en kristen skole. Synes
ungdommene er mer åpne og nysgjerrige
enn tidligere. Vi har også undervisning innen
kristendom. Som «Den store fortellingen»
med Kent Remi Westergren og regelmessige
timer om «Tro og tvil». Kristendommen og
bibelen.

På folkehøgskolen er det både i fag og
sosialpedagogikk plass for å stille de grunnleggende spørsmålene om tro, tvil og eget
liv. Kanskje på Tomas messene, men også
på gangen eller et av internatrommene på
skolene. Elevene er jo alltid tilstede, og folkehøgskole er på godt og vondt et år sammen.
Det er noe av det som er bra med dette.
Derfor kan en godt gå ut og inn av
samtalene, fordi det alltid er ansatte der,
medelever rundt deg og en mulighet til å
snakke videre en annen gang. Vi lever

Vi skal gjøre en forskjell
i menneskers liv. Vi skal
utfordre, ansvarliggjøre
og begeistre.

sammen, deler egne liv med elevene og
mange i personalet er tydelige på egen tro.
VI snakker ikke til, men med, er med dem
på reise, i måltider og andre sammenhenger.
Holtekilen er forresten en av folkehøgskolene
med størst andel flerkulturelle elever.
Skolen har god kompetanse på ungdom
og har god kompetanse på å møte ikkekristne ungdommer. Så langt en begrenset
stabsressurs rekker ønsker vi å bidra med
denne kompetansen inn i kirkesamfunnet.
I forhold til internasjonalt engasjement har
vi noen prosjekter vi har engasjert oss på.
Blant annet har vi hatt et langsiktig forhold til
baptister i Sør-Afrika. Lise Kyllingstad og
Jon Vestøl skal i 2018 være med til Sør

Situasjonsbilder fra skolemiljøet ved HLT. Foto: HLT
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Afrika. Tanken er at begge skal innom skolen
en del på forhånd.
Jeg har sett at Baptistsamfunnet ønsker
å løfte rettferdighet. I tråd med det går vi
nå ut med linja Botanisk kunstlab. Der vil
vi jobbe med å få elever mer fokusert på
delingsøkonomi, klima, økologi. Har prøvd
med ulike retninger uten å lykkes, men vil
ikke slippe. Håper å få større andel elever
som er opptatt av miljøspørsmålene, med
fokus på hele prosesser og sammenhenger.
Noe om at faget har fokus på både Sosiale
forhold, økonomiske forhold og økologiske
forhold. Kanskje også si noe om at vi fortsatt
har Sosiologi på gateplan og Reiseliv-global
forståelse.
Nesten alt vi gjør kan vi vinkle mot målsettingene til Baptistsamfunnet, men veiene
er ofte annerledes enn i menighetene. Vi må
lokke elevene til oss for å kunne jobbe med
dem.
Hvordan ser du for deg skolene som ressurs
inn i DNB?
Sånn folkehøgskolen tenker skal den være
et ressurssenter. Jeg håper at vi skal kunne
få rom til å utvikle oss til ett kompetanse og
ressurssenter. At vi kan være et samlingssted
og møtepunkt både for kirkesamfunnet og
også lokalt i området.
Det er viktig at vi kan fortsette å utvikle
skolen videre. I skoleeierstrategien utfordres
vi på å lage kortkurs som oppleves attraktive
for menighetene. En del av kursene vi har
tilbudt ble opplevd interessante, men
dessverre fikk vi ikke deltakere til dem.
Vi må derfor spørre menighetene om hva
som ønskes, før vi går ut med det. Langsiktig
håper vi å kunne bidra, men ressurstilgangen
i år er dessverre for liten.
Hva gjør denne innsamlingen skolene i stand
til som dere kanskje ikke kunne gjort ellers?
Hvis vi hadde hatt mer penger kunne vi gitt

enkeltelever med store vanskeligheter et
bedre tilbud og vært en resurs for dem som
sliter.
Vi trenger penger for å utvikle oss, og vi
trenger penger til å få oppgradert bygget.
Om vi kunne Investert mer i inventar og utstyr
som la forholdene bedre til rette for gode
samtaler hadde det vært bra.
For eksempel kunne vi hatt en kanotralle
med seks kanoer. Det ville gitt oss en god
mulighet for samtale. Ofte går praten lettere
når en som personale kan gjør noe sammen
med elevene. Dessuten trenger vi penger til
nye møbler, nye gardiner, nye blomstervaser,
og mye annet.
Det handler om å lage god og hyggelig
atmosføre i lokalene vår, som er viktig for å
lage gode arenaer for samtalene. Fordi for
eksempel mange av dem vi har hos oss som
trenger litt ekstra oppfølging også trenger
gode rammer for å komme ut i miljøet, for å
være tilgjengelig. Ellers blir de fort isolert på
rommene sine, Og vi har noen muligheter til
forbedring i eksisterende bygningsmasse,
men vi trenger penger til dette. For eksempel
kunne vi satt i stand elevkjelleren.
Hva står på agendaen med hensyn til videreutvikling av skolen framover?
Å gå fra å være teknisk nesten konkurs til
å bli en landets beste skoler er langt. For å
berge inn økonomien har vi skjært godt ned
på personalet, slik at vi er nesten for få.
Samtidig er det å få utviklet skolen, og få
opp en sterkere elevgruppe er viktig.
Skoleutvikling koster penger, både ved innleie
av fagfolk til å hjelpe oss, og fordi vi må ha et
godt alternativ til elevene mens vi jobber med
utvikling.
Hvordan kan skolene få en merverdi ved
lokalisering i samme campus?
Det er mulig å tenke faglig tematikk og
overlapp. For eksempel med konflikthånd-

Svarkupong
Jeg vil gi min støtte til Løfte i flokk Det Norske Baptistsamfunn
med kr. __________ pr. måned
Holtekilen folkehøgskole

pr år

Høyskolen for ledelse og teologi

til
Deles likt på skolene

Siden midlene som gis via denne innsamlingen hos Det Norske Baptistsamfunn er øremerket skolene kan vi
dessverre ikke tilby skattefradrag. Høyskolen for ledelse og teologi og Holtekilen folkehøgskole ikke er
godkjent for gaver med skattefradrag.
Jeg ønsker tilsendt giro (dyrere for DNB)

Jeg ønsker å benytte
Mottaker: Det Norske
Baptistsamfunn

Mottakers konto:
3000.15.93672

Beløpsgrense per trekk ______________
(Må være samme som gavebeløp eller høyere)

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer
Navn

_________________________________

Adresse ____________________________________
Beløpet trekkes den 20. i måneden

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen
(DNB sparer bankgebyr).

Postnr/sted _________________________________

Sted ___________

Underskrift _____________________________

Dato ___________

KID (fylles ut av DNB)

Avtalen sendes/leveres til

Det Norske Baptistsamfunn
Michelets vei 62c, 1368 Stabekk.

tering, som går igjen på skolene kan vi
utveksle både lærerkapasitet/elever, og jeg
tror vi kan få et større fokus på King. Det har
vi snakket om.
Noen arrangementer kan vi kanskje ha
sammen, som gudstjenester o.l. Vi skal
fortatt ha Tomas messer, men burde kunne
gjøre noe sammen. Men større faglige løp er
ofte vanskelig å få på plass.
Hva ønsker du å se på skolen du leder?
For skolen ønsker jeg en godt fungerende
folkehøgskole som tilrettelegger for reflekterende og selvbevisste elever. Vi skal videre
være en god og trygg arbeidsplass for de
ansatte, en arena for folk som ønsker seg
tilbake til arbeidslivet og være en naturlig
samarbeidspartner for Baptistsamfunnet og
menighetene.
Vi skal gjøre en forskjell i menneskers liv.
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Vi skal utfordre, ansvarliggjøre og begeistre.
Alt bygd rundt menneskeverd der vi jobber
med individ, felleskap og globalt perspektiv.
Fakta:
Antall studenter: 58
Antall ansatte: 14
Sum gaveinntekter 2016: Kr. 101 250

Studenter fra Burma
på Menighetsfakultet
- Siden religiøse problemstillinger er viktige i
dagens samfunn vil jeg lære mer fra et vestlig

Språk, klima, natur, den gode transportsituasjon, levestandarden og
spesielt fokus på menneskerettigheter gjør mest inntrykk på Lwa Le
Mu (tv) og Thiri Nander. Foto: Rosie Darkhua

perspektiv, sier Thiri Nandar, en av de to studentene.
Av Rosie Darkhua

På grunn av samarbeid mellom Myanmar Institute of Theology
(MIT) og Det teologiske Menighetsfakultet (MF) har to unge fra
Burma fått lov til å komme til Norge å studere.
Menighetsfakultetet har med støtte fra staten fått til studieprogrammet, som har gitt tettere bånd mellom de to fakultetene.
MIT er et baptist-seminar i Yangon. Thiri Nandar fra Kaw Taung
og Lwa Le Mu fra Khanti fikk denne muligheten.

– Jeg vet ikke så mye om andre teologiske institusjoner i
Myanmar, men etter min mening er den teologiske tanken
mellom Norge og Myanmar ikke så forskjellig, men undervisningsmåter og ressurser, som referansebøker og materiell
som brukes til å undervise, er forskjellige, sier Lwa Le Mu.
Målet og drømmen er å ta høyere utdanning innenfor
teologi og bruke dette til å undervise i hjemlandet deres.

KRISTEN NORGES REISESELSKAP
FELLESSKAP · TRO · OPPLEVELSER
Våren 2018 har vi blant annet

23 åpne påmeldingsturer til Israel!

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

70 17 90 00 // plussreiser.no

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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Søker etter nye rektor
Det internasjonale baptistteologiske studiesenteret i Amsterdam (IBTSC) søker ny
rektor. Senteret ønsker å kunne ansette en som er godt kvalifisert til stillingen som
rektor. Det er viktig for at IBTSC fortsatt skal kunne levere teologisk utdanning og
forskning med et baptistisk perspektiv i en internasjonal kontekst, og med høy
kvalitet.
Les mer på http://ebf.org/ibtsc-looking-for-a-new-director

Nyvalgt EBF-president
Pastor Jenni Entrican ble på høstens konsil i Jerevan i Armenia, valgt som den
nye presidenten for European Baptist Federation (EBF). Jenni, som er tidligere
president for Baptistsamfunnet i Storbritannia, er den andre kvinnen til å påta
seg oppgaven som president. Hun ble valgt som visepresident i 2015.
Les mer på http://ebf.org/jenni-entrican-becomes-ebf-president

Kallet til å evangelisere
«Kirkene skal ikke delegere mandatet til å evangelisere til begavede personer i
sine rekker. Og heller ikke tildele dette ansvaret ulike organisasjoner, etablert av,
men skilt fra, kirkene. For evangelisering er et ansvar for hele menigheten, der
medlemmene har Den Hellige Ånds gaver og kall til evangeliseringsarbeidet.»
Dette var en av deklarasjonene fra det femte konsilet til Kirkens verdensråd (WCC)
i Nairobi i 1975, skriver baptistenes avtroppende verdensgeneral Neville Callam på
sin blogg, og utfordrer baptistmenighetene verden rundt til å holde evangeliet og
evangeliseringen høyt.
Ler mer på http://bwanet.org/dialogue?view=entry&id=156
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Rachel Ling og Nitha Bor Siangpum gleder seg over en positiv utvikling i Chin-staten og muligheten
de får, blant annet på grunn av Ung baptist stipend.

Voluntører i Hakha
Ung baptist har i vinter ført videre engasjementet
mot Burma med stipendordning. Rachel Ling og Nitha
Bor Siangpum er på plass i Hakha.
Rachel og Nitha Bor kom til Hakha for å
jobbe frivillig på Chin Christian University
allerede i oktober. Siden universitetet
ikke åpnet før midten av november har de
brukt tiden på å bli kjent med byen, folket
og det lokale hverdagslivet. Ung baptist
støtter opp om dette året med stipend.
– Vi vokste begge opp i Hakha før vi
flyttet til Norge, og det er spennende og
interessant å observere hvordan samfunnet
har endret seg og hvordan endringene har
påvirket hverdagslivet, sier de to, som har
skrevet artikler til nettstedet baptist.no om
sine erfaringer.
– Jeg hadde ingen store forventninger før
jeg endelig skulle reise tilbake til Hakha, etter
15 år. Jeg var takknemlig, full av glede og
samtidig veldig spent, sier Rachel og

fortsetter:
– Da jeg endelig kommet fram til Hakha,
etter mange dager og timer med buss, innså
jeg på nytt at det ikke går an å måle Guds
velsignelse og kjærlighet til oss.
– Jeg er et velsignet barn, tenkte jeg. At jeg
har fått mulighet til å komme tilbake til ChinStaten, treffe gamle venner, besteforeldre og
slektninger. At jeg har fått den muligheten til
å kunne bidra med noe til Chin-staten er ikke
fordi jeg er best, rik, eller fylt med kunnskap.
Alt dette er muligheter som kommer fra Gud.
Jentene forteller om store forandringer til
det bedre i Hakha siden dem måtte flykte
sammen med familiene sine. En positiv
utvikling som du kan lese mer om på
http://baptist.no/lese/article/1440764
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Kort om Chin-folket og staten
y Chin ligger i den nord-vestlige delen
av Burma, med grense til India og
Bangladesh. Hakha, som er hovedstaden.
De fleste lever av jordbruk, og risdyrking.
Dårlige veier og dårlig kraftforsyning
fører til problemer med god transport
og kommunikasjon. Delstaten er derfor
fattigste og mest isolerte.
y Det beregnes ca. 500.000 Chin-folket i
verden i dag, og over 80 prosent av dem
hører til kristendommen. Chin-folkets
kulturelle og tradisjonelle levemåte i
dag er vevet tett sammen med
kristendommen.
y Det er ulike årsaker til hvorfor
Chin-folket flyktet fra sitt eget land.
Men de viktigste grunnene er religiøs
forfølgelse, fattigdom og dårlig politisk
styresett i landet, Burma. De føler seg
nedvurdert og diskriminert. Å flykte fra
landet har vært det eneste alternativet
for mange, for å sikre sine rettigheter og
overleve undertrykkelse.
y I dag bor det mellom 1500-2000
Chinfolket i Norge. De fleste Chin-folk
finner du i Rogaland og Akershus
områder. Det fins mer enn 20
Chinmenigheter i Norge og de fleste
er organisert under NCCF, som igjen
er en virkegren i Det Norske
Baptistsamfunn.

M ISJO N

Samfunnet er i en
positiv utvikling

Tim SolWoong Kim (tv) sammen med nye venner i Kongo. Misjonær Gunnar Jan Eines (nr 3 fv) deltok også på turen.

Det norske bidraget er med å gjøre en forskjell for menneskene
som bor i Bas Uele i Kongo. Tim SolWoong Kim er filmskaper og har
dokumentert det. Han forteller fra turen.

Av Tim SolWoong Kim

Jeg tenkte med en gang på Tintin sine
eventyr da jeg ble spurt om å bli med på tur
til den mystiske og ukjente nasjonen, plassert
under ekvator i det sentrale Afrika, kalt Den
demokratiske republikken Kongo.

Enkelt og vanskelig

Livet i jungelen var enkelt, men ingenting
annet var enkelt. Når sola gryr er det tid for
arbeid. Og når sola går ned er det tid for å
hvile. Det er ingen strøm, noe som betyr at
det ikke er mye å gjøre, ingen nyheter og
ingen TV.
Folk blir bare hjemme hvis det regner og
de spiser alt det som landområdet produserer. Men hvor enkelt er det egentlig? Hvis
du ønsker å ta en varm dusj, da må du hente
vann fra elva, lage et bål for å varme vannet
for deretter å bruke en balje til å helle vannet
over kroppen. Ting som er enkle i Norge er
plutselig ikke så enkelt her nede.

Forandret liv

Det var øyeblikk i Kongo hvor jeg bare måtte
vente, uten å vite noe om hva som kom til å
skje. Da måtte jeg bare slappe av og minne
meg selv på at dette er Afrika.
Jeg har passert den oversvømte elva med
en liten trebåt og kjørt i heftige hastigheter på
små grusveier med motorsykkel. Jeg har reist
rundt omkring i landsbyen og sett prosjektene som baptistsamfunnet er involvert i. Jeg
har møtt fantastiske mennesker og intervjuet
dem.
Overraskende nok har mange av
folkene fått livet forandret på grunn av de
små tingene. Slik som det å spare penger,
lære å lese og skrive, kjenne sine rettigheter
som borgere, rengjøring av brønner og gater,
ta medisiner og vaksinasjoner, og deling av
bøker og redskaper til skoler.

Forandringen kommer innenfra
Noen sier at Kongo er på vei i feil retning.
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Det er sant at det er mange utfordringer som
fortsatt eksisterer i Kongo. Derimot har jeg
sett en forandring som kommer innenifra fra initiativ fra lokale mennesker.
Jeg har møtt unge ledere som er engasjert
i å endre deres lokalsamfunn. Jeg har møtt
grupper av kvinner som er aktivt involvert i
samfunnet rundt seg. De snakker ikke bare
om det, men de gjør noe med det. Jeg har
sett en gruppe mennesker som tar initiativ til
å gjøre deres lokalsamfunn til et bedre sted.
Jeg har møtt studenter som er villige til å lære
å hjelpe andre.
Jeg husker hva lederen for leseferdighetgruppen sa, hennes ord har brent seg fast,
“Vær så snill, hva enn som skjer, forsikre
dere om at deres barn fullfører skolen”.
Endringene kommer sakte, men sikkert.
La oss huske på dem i våre bønner og
kontinuerlig støtte dem mens de går i
gjennom denne eventyrlige reisen.

Velkommen til Baptistenes lederkonferanse 2018
på Ambassadeur hotell i Drammen, 9-11 mars.

Foto: Priscilla Du Preez, unsplash.com

Fredag

16.00 	Registreringen åpner
18.00-19.30 Middag
19.30 		
Åpningsmøte. Taler Knut Idland
21.30		Kveldskafe i baptistkirka

Lørdag

08.00-09.00 Frokost
08.30-10.30 Ung baptist årsmøte
09.00		
Bønn og lovsang
10.00 		
Seminar: Dele livet - erfaringer fra Project Vienna,
		Andrea og Walter Klimt
11.00		
Seminar: Flergenerasjonsmenighet, Knut Idland
12.30		
Lunsj
14.00		
Parallelle seminarer:
		a) Innføring i levende tro, Vigdis Skau Gjervoldstad
		b) Bønn i fellesskapet, Bjørn Olav Hansen
15.30		
Parallelle seminarer:
		a) Ungt kloster, hva og hvordan? Fredrik Krunenes
		b) Kreativ bibelfortelling, Jorunn Singstad Djupvik
17.00		
Parallelle seminarer:
		a) Hvordan nå ungdom i en tradisjonell menighet?
		
Miriam Sommerseth
		b) Lovsang som bygger felleskapet, Simen Andresen
		c) Livsrytmer som bærer, Fredrik Krunenes
		d) Jesus kids, Kåre Skuland
18.00		
Middag
19.30		
Kveldsmøte. Taler Kjell Einar Granholt
21.30		Kveldskafe i baptistkirka

Søndag

08.00-09.00 Frokost
09.00		
Seminar: Inkluderende fellesskap, Imi Stavanger
11.00 		
Seminar: Multikulturelle felleskap,
		
Bente Sandtorp med gjester
12.15-13.00 Avslutning
		Shalome Croos og Magnar Mæland
13.00		
Lunsj
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Samlingen for deg som er leder for
barn og ungdom, for deg som er leder
for voksne, for deg som er med i menighetsrådet, for deg som er pastor, og for
deg som på annet vis er, eller ønsker å
lære mer om å være leder i Guds rike.

Fra onsdag 8. mars på ettermiddagen
er det påbygningsdøgn for forstandere
og pastorer. Fredag formiddag inviteres
også menighetsrådsmedlemmer/ledere
til temadag.
Lederkurset Basic deltar, men har delvis
egne samlinger.
I tillegg til de oppsatte programpostene
vil det bli noen flere parallelle seminarer
lørdag.

Mer informasjon og påmelding på www.baptist.no/
lederkonferansen.

