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inspirert av visjonen «et fellesskap 
av levende menigheter, grepet av 
kristus, midt i verden med evan-
geliet» har strategiene funnet sin 
form. Strategiene ligger på nett-
stedet baptist.no, og ved å benytte 
adressene på knappene til høyre 
kan du lese mer.  i bladet er det en 
rekke artikler med tagger til strate-
giene. vi håper du blir så inspirert 
og utfordret av artiklene våre at du 
ønsker å lese relaterte artikler, og 
også våre strategier og handlings-
planer, som du i sin helhet finner på 
nettstedet vårt.

Baptistsamfunnets strategier!

Misjon 

Mer info   http://www.baptist.no/misjon

BARn oG UnGE

Mer info   http://www.baptist.no/barnogunge

MEniGHETsUTViKLinG

Mer info   http://www.baptist.no/menighetsutvikling

FLERKULTURELT KiRKEsAMFUnn

Mer info   http://www.baptist.no/flerkulturelt

MEniGHETsPLAnTinG

Mer info   http://www.baptist.no/menighetsplanting

Tør vi være en profetisk røst i samfunnet 
og møte mennesket med hele evangeliet?
Til alle tider har kirkens møte med verden 
vært i bevegelse.

Jesus selv var en tydelig stemme inn i 
sin samtid. Jesu kom til jorden som frelser 
og forsoner og han viste det gjennom sin 
vandring mot korset og ved oppstandelsen. 
Samtidig engasjerte han seg i menneskenes 
liv og utfordret samfunnet i forhold til menn-
eskeverd, rettferdighet og menneskets 
sosiale omstendigheter.

i den første menighet ble evangeliet 
forkynt samtidig som behovet for å møte 
de sosiale behovene var tydelig. 

Som kirke har vi ofte falt i den ene eller 
den annen grøft og kirkens fokus og 
arbeid har enten vært rettet mot å formidle 
evangeliet eller arbeide for sosiale behov og 
rettferdighet.

Tør vi å si som Jesus; «For så høyt har 
gud elsket verden at han ga sin Sønn, den 
enbårne, for at hver den som tror på ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv»

Tør vi samtidig å utfordre oss selv og 

samfunnet til å følge de verdiene som Jesus 
utfordret sin samtid på?

Herrens Ånd er over meg, for han har 

salvet meg til å forkynne et godt budskap 

for fattige. Han har sendt meg for å rope 

ut at fanger skal få frihet og blinde få synet 

igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et 

nådens år fra Herren.

Min drøm er at vi som baptister i norge 
må tørre å gjøre begge deler; 

Å være en bevegelse av menigheter som 
lever og proklamerer Jesus som frelser og 
Herre i Hans oppstandelses kraft.

Å være en stemme for rettferdighet og 
menneskeverd i samfunnet, samtidig som 
vi er kjærlighetens hender og hjerter i møtet 
med menneskers behov. 

dette kan bli spennende temaer når vi møtes 
som baptister på landsmøte, i menigheten, 
på lederkonferanser og når vi ber for landet 
vårt.

Terje aadne,
generalsekretær
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BARn oG UnGE

Mer info   http://www.baptist.no/barnogunge

FLERKULTURELT KiRKEsAMFUnn

Mer info   http://www.baptist.no/flerkulturelt

Gir vekst og 
revitalisering
De siste elleve år har Det Norske 
Baptistsamfunn økt med nær 
17 prosent, - takket være innvandrerne.

av ingunn rui, dagen

Mens baptistene teller forholdsvis få i norge er det et 
stort kirkesamfunn globalt sett. i en urolig verden er mange 
baptister på flukt og flere tusen har fått opphold i norge. 
3500 innvandrere er nå medlemmer i en norsk baptist-
menighet, noe som gjør at det norske Baptistsamfunn er 
det kirkesamfunnet i norge med flest innvandrere etter 
den katolske kirke. 

– innvandringen har ført til revitalisering mange steder. 
utdøende menigheter som ber om fornyelse har fått bønne-
svar ved at burmesiske barnefamilier flytter til området, 
forteller integrasjonsleder Mette Marie Hebnes.

– innflytelsen innvandrerne får varierer fra menighet til 
menighet avhengig av hvilket spillerom de blir gitt eller tar. 
når språket kommer på plass er det stadig flere som får 
lederansvar. Menigheten på Hamar har en innvandrer 
som pastor. i ungdomsarbeidet vårt er nå halvparten av 
medlemmene annengenerasjons innvandrere.

Mange utfordringer
kirken besitter enorme ressurser på integrering, slår Hebnes 
fast. 

– vi er lært opp til å se utover oss selv. uansett er det vi 
nordmenn som har hovedansvaret for å integrere. det må mer 
enn en etnisk sang i gudstjenesten eller et eksotisk måltid til, 
understreker hun.

Baptistsamfunnet gleder seg over tilveksten, men ser også 
utfordringer.

– kulturforskjellene utfordrer, det er innlysende. nordmenn 
er uformelle og vant til demokratiske prosesser. Folk fra andre 
land er mer formelle og vant til at avgjørelsene tas internt eller 
av lederne. de er mer relasjonsorienterte enn oss og som 
nykommere i et fremmed land trenger de selvsagt hjelp og 
oppfølging.

en stor gruppe innvandrere har etablert egne migrant-
menigheter innenfor baptist-paraplyen.

– vi prøver å legge til rette for og ønsker oss flerkulturelle 
menigheter, men forstår når etniske grupper ønsker å ha 
gudstjeneste og høre forkynnelse på sitt eget språk, sier 
Mette Marie Hebnes. 

Tidligere trykket i Dagen. Gjengitt med tillatelse.

RESSURS: Kirken besitter enorme ressurser på integrering, 
mener integrasjonsleder Mette Marie Hebnes i Baptist-
samfunnet. Foto: Roger Dahl

Utdøende menigheter som ber 

om fornyelse har fått bønnesvar 

ved at barnefamilier med 

innvandrerbakgrunn flytter til 

området. Integrasjonsleder 

Mette Marie Hebnes

Fakta
Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

y

y

y

y

Cirka 12 000 medlemmer hvorav rundt 30 
prosent innvandrere (3500)

2400 av disse er fordelt på 32 selvstendige 
migrantmenigheter

50 prosent av medlemmene i Ung Baptist er 
annengenerasjons innvandrere 

DNB har to stillinger knyttet til integrasjon
FLERKULTURELT KiRKEsAMFUnn

Mer info   http://www.baptist.no/flerkulturelt
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NyTT fRA MENIGhETENE

108 ble døpt i fjor
Rapportene fra menighetene forteller om dåp mange steder og godt over 100 dåps-

handlinger. Blant annet i Harstad der sju av menighetens ungdommer ble døpt i 2015. 

av roger daHL

På landsbasis viser tallene fra 2015 at nesten halvparten av 
dem som ble døpt er yngre enn 26 år gamle. det forteller oss 
hvor viktig det er å satse på virksomhet for barn og ungdom. 
Med drøyt 100 nydøpte, samt snaut 200 innmeldte i tillegg, 

Søndag 15. november var det dåp i Medkila kirke i Harstad. Sju av menighetens ungdommer; 
Hsa Wah Hsee Feler, Blai Blaw Htoo, Nenewin Kyar, Boh Mi Baw Feler, Eh Da Da Moo Jaya, 
Eh K Mwee Taw Htoo og Eh Soe Moo Jaya, i tillegg til Ma Aye Tun Kyar ble denne søndag døpt i kirken. Foto: Odd Nilssen.

Internasjonal oppslutning 
på kvinnenes bønnedag
Norge er blitt flerkulturelt. Det var godt synlig 
på Andenes da kvinnenes møttes til internasjonal bønn 
i dobbel forstand på kvinnenes internasjonale bønnedag.

av HerMod BakkevoLL

Første fredag i mars er det markering av 
kvinnenes internasjonale bønnedag over 
hele verden, og også på andenes markeres 
denne dagen hvert år. 

dagen markeres som et felleskirkelig 
arrangement. nå i 2016 var det kvinne-
foreningen i andenes baptistkirke som 
var vertskap for markeringen på andenes.  

Fra venstre: Ayesheh Moradi og 
Elahe Yari fra Iran og Neven Fanos fra Egypt.  
Foto: Birgit Karlsen Eira

opprettholder baptistene i norge medlemstallet. 
i planene landsmøtet har sluttet seg til er det en mål-

setting om å vokse med 200 hvert år. det har vi ikke nådd 
i 2015 og det utfordrer både samfunnsledelsen og menig-
hetene i 2016.

16 kvinner fra forskjellige land i verden 
deltok på bønnesamlingen i år.

og samlingen ble virkelig en internasjonal 
bønnedag, også på andenes. kvinner fra 
iran, egypt, Syria og norge deltok. Å komme 
sammen i bønn forener mennesker fra alle 
land, og i alle situasjoner. Slik ble det i 
markeringen på andenes 4 mars.
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Tromsø Baptistmenighet:

Sentrums-
menighet i vekst
Etter nesten 150 år i Tromsø 
har baptistmenigheten landet 
på at kirken fortsatt skal være i 
sentrum. Det danner utgangs-
punktet for satsning og utvikling. 

Tromsø er største byen i nord-norge, med 73.000 inn-
byggere, 10.000 studenter og folk fra 145 ulike nasjonen. 

Midt i denne smeltedigelen ønsker Tromsø Baptistmenighet 
å være tilstede. etter en intern prosess har en landet på å 
beholde kirken i sentrum av byen og satser ut fra det. det 
rapporteres om økt oppslutning.

Hvordan hjelpe flyktninger og asylsøkere?

Skien Baptistmenighet har den siste tida diskutert hvordan en kan 

gjøre mer for våre nye landsmenn. I vår har menigheten tatt et skritt videre. 

Fra SkienBaPTiST.no

På nettsiden til menigheten leser vi:
– at vi skal engasjere oss er også nedfelt 

i et av målene våre for 2016. i mars inviterte 
tjeneste/strategiutvalget med Live Lilienberg 
i spissen til et åpent møte for å få ideer og 
diskutere nærmere hva som er behovet og 
på hvilken måte menigheten skal engasjere 
seg.

Baptistene i Skien 
samlet for å drøfte 
menighetens engasjement 
for nye landsmenn.

– Samira Shaya, som er tilknyttet 
menigheten vår, og som også er flyktninge-
koordinator i røde kors, var til stede 
og delte noen av sine erfaringer og tanker. 
Hun la vekt på situasjonen til asylsøkerne 
som er kommet til byen, som sliter med 
ensomhet og opplevelse av isolasjon. ofte 
har de også tunge tanker og minner fra krig 
og flukt. Samira har selv gode erfaringer med 

manns- og kvinnegrupper, hvor de som 
kommer får møte nordmenn, øve seg på 
språket og gjøre en hyggelig aktivitet. 

Med på møtet var også fem unge gutter fra 
eritrea, iran og Syria som delte noen av sine 
erfaringer og tanker. det ble bestemt at vi vil 
organisere «åpent hus» kvelder og «manns-
grupper» som et tilbud i første omgang. 
Å etablere vennefamilier kan også være aktuelt.

– det siste halvannet året har det knapt vært en guds-
tjeneste uten at noen nye mennesker er innom. det har 
kommet en ny optimisme inn i menigheten, skriver forstander 
Leif vollan i en lengre artikkel på nettstedet baptist.no

Les mer på http://baptist.no/lese/article/1387139 

God oppslutning på gudstjeneste i Tromsø. 
Foto: Tromsø Baptistmenighet.
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Møte med baptistene i 
bydelen Hana på Sandnes:

Sandnes Baptistmenighet og Sandnes International Church, the Lighthouse, holder 
til under samme tak. Begge pastorene er opptatt av god integrasjon og fellesskap.

Ønsker å være utstillings-
vindu for det multikulturelle

-Sammen reflekterer vi en større bredde av 
hvem Gud er. Pastorene Dag Eivind Noreid og 

Joeli Baleiwai har store glede av fellesskapet de 
og menigheten på Sandenes har.

av MeTTe Marie HeBneS

Jeg treffer pastor dag eivind nordeid og 
pastor Joeli Baleiwai for en drøs om samar-
beidet og hva det har betydd for dem begge. 
det handler om å dele liv, se mer av hvem 
gud er, reflektere guds rike. gi og ta imot 
som likeverdige pastorer og menigheter.

Sandnes international Church, the 
Lighthouse er siste tilskudd i baptistfamilien 
og ble tatt opp på landsmøtet i fjor.

– Var det tilfeldig at dere ble en baptist-

menighet?

– det var ingen selvfølge at menigheten 
skulle bli en baptistmenighet. Lighthouse 
er en internasjonal menighet med menn-
esker fra fire ulike kontinenter og med ulike 
kirkebakgrunner, sier pastor Joeli, som selv 
kommer fra Fiji og har bakgrunn som baptist. 
Han setter stor pris på at baptistfamilien er så 

multikulturell.
Samarbeidet med dag eivind har betydd 

veldig mye, både for menigheten og for 
ham personlig. de to pastorene skryter av 
hverandre og alt de har lært av den andre. 

– Joeli er veldig fleksibel, god på relasjoner 
og en fantastisk lovsanger. de har kommet 
mye lenger enn oss på lovsang, forteller 
dag eivind. vi kan hjelpe dem med noen 
praktiske ting innimellom, men det er i rela-
sjonen velsignelsen ligger, understreker han.

Guds rike-tankegang
– Hvordan begynte samarbeidet mellom 

menighetene?

– det begynte på en bursdagsfeiring til en 
felles venn i 2011, der møttes vi for første 
gang, forteller dag eivind. Joeli fortsetter: 

– det første han sa til meg var at han 

hadde hørt at jeg ville starte en internasjo-
nal menighet i Sandnes. Jeg svarte «ja», 
og spørsmål nummer to var: «trenger du et 
lokale?» det var en kjempevelsignelse for oss 
å få være i denne kirken. Til og begynne med 
var vi her gratis, nå har vi begynt å betale så 
det dekker utgiftene. 

– Hvorfor var dere så rause, Dag Eivind?

– vi har dette lokalet og ønsker at det skal 
bli brukt så mye som mulig. For oss er det 
viktig å tenke guds rikes tanker. vi er del av 
noe større enn oss selv. det er tøft å etablere 
menighet og dette var vår måte å ønske dem 
velkommen og bidra til guds rikes vekst. 
vi har også hatt Chin gruppa her, en vietnam-
esisk gruppe og en afrikansk bønnegruppe.

Et utstillingsvindu for verden
– Hvordan samarbeider dere i praksis? 
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-Menigheten handler ikke om program, 

men om relasjoner. Det er ikke stilen som binder 

oss sammen, men Jesu nærvær. Joeli Baleiwai

– en gang i måneden har vi felles lovsangs-
kveld i kirken. da møtes vi alle og bruker 
god tid i lovsang og bønn. Men like viktig; en 
time før møtet åpner vi dørene og serverer et 
felles måltid så folk blir kjent. Målet er at folk 
ikke bare skal møtes i kirken, men bli venner. 
integrasjon er mye mer enn at vi besøker 
hverandres møter, får en eksotisk sang og 
kanskje litt krydret mat etterpå. integrasjon 
handler om å bli kjent, gjøre noe sammen, 
to veier. Lære av hverandre, dra veksel på 
hverandres styrker, sier de to pastorene med 
begeistring.

– integrasjon handler om forsoning og at 
vi viser mer av hvem gud er, sier Joeli og 
fortsetter:

– gud finnes i alle kulturer, alle har fått noe 
unikt av ham, og til sammen reflekterer vi en 
større bredde av hvem gud er. vi forstår mer 
av hvem gud er når vi velger å bli kjent og 
å arbeide sammen. det er mer krevende å 
gjøre ting sammen enn hver for seg. Men vi 
trenger den utfordringen! vi vil vise verden at 
vi kan stå sammen! vi vil være et utstillings-
vindu for verden på forsoning! 

– Hvordan får dere til det?

– det må begynne med korset. korset er 
nøkkelen til enhet og fellesskap. Jesus er det 
vi har felles og uten ham vil vi ikke lykkes. 
videre er det et bevisst valg vi må ta hver 
dag; vi vil samarbeide. det er ikke vi som skal 
inkludere dem, vi må skape noe sammen, 
oppsummerer pastorene.

Mangfold og raushet
– Hvordan er de to menighetene, lurer jeg.

– Lighthouse er en mangfoldig menighet, 
sier Joeli. Mange har behov, men vi har også 
hatt folk fra naTo og andre høyt utdannede 
folk i menigheten. det er en utfordring når 
man planter internasjonalt at det er stor 
gjennomtrekk. Mange er her bare for en 

kortere periode i forbindelse med jobb. 
Men vi har en kjerne på ti familier, og det er 
spennende å komme på gudstjeneste for vi 
vet aldri hvem som dukker opp. ofte er det 
mennesker vi aldri har sett før, sier Joeli.

i Sandnes Baptistmenighet er det stadig 
flere unge familier som finner sin plass. 
Selv om medlemstallene har stått stille 
de siste ti årene, har menighetene vært i 
endring. «alle sammen-samlingen» er nå den 
mest besøkte gudstjenesten. det har også 
kommet flere med innvandringsbakgrunn til 
menigheten. Menigheten har vist raushet på 
mange måter; en flyktning fra afghanistan 
har fått dekket rettsak verdt 500 000 kr 
og ei kvinne har fått dekket opphold til re-
habilitering av menigheten.

Utfordringer
– Hvilke utfordringer møter dere på i sam-

arbeidet?

– vi er forskjellige, og det er viktig å skape 
trygghet i relasjonene. uten et godt vennskap 
mellom de to pastorene, hadde det ikke vært 
mulig, er de to pastorene enige om. 

– i begynnelsen var det nesten ingen nord-
menn som kom. ofte er integrasjon 
vanskeligst for oss som er i vårt eget 
hjemland, mener dag eivind, og forklarer:

– Mange ser ikke behovet for noe nytt, og 
for mennesker som lever i sin egen kultur, 
kan det være en utfordring å strekke seg 
utover sin egen komfortsone og det kjente 
og vante. Men nå har nordmenn begynt å 
komme også.

Tid kan være en utfordring. Mens Sandnes 
Baptistmenighet er vant til punktlige møter, 
starter Lighthouse møtene sine når alle er blitt 
hentet. 

– Få har bil, så vi kjører rundt og plukker 
opp folk, forklarer Joeli.

Jesu nærvær binder sammen
– i en multikulturell menighet må vi forstå 
hverandre, være nådige med hverandre, 
tålmodige og sensitive. Hvis ikke er vi ikke 
klare, mener Joeli, og utdyper det slik:

– Menigheten handler ikke om program, 
men om relasjoner. det er ikke stilen som 
binder oss sammen, men Jesu nærvær. 
vi kommer sammen for å møte Ham. 

– vi er forskjellige, men menigheten skal 
være et trygt sted hvor vi kan komme som vi 
er. det er viktig at mennesker opplever at de 
er verdifulle i seg selv, ikke fordi de kan være 
«til nytte» i menigheten. Mennesker må alltid 
komme først, avslutter dag eivind. 

FLERKULTURELT KiRKEsAMFUnn

Mer info   http://www.baptist.no/flerkulturelt



8  

Språkmektig 
evangelist i Langesund

Ran Bahadur Basnet snakker syv språk, inkludert brukbart norsk. Men norsken er ikke 
god nok til å forkynne enda, mener evangelisten. Derfor samler han storfamilien og andre 

landsmenn i stua hver lørdag for å studere Bibelen og be for Norges politikere.

av ingunn rui, dagen

Basnet er lhotshampa, det vil si at han 
tilhører de mange innvandrerne av nepalsk 
opprinnelse som er født og oppvokst i 
nabolandet Bhutan. Historien hans begynner 
i fjellområdene sør i landet. Faren var bonde, 
men døde da ran var åtte år. dermed ble  
det slutt på skolegangen og sammen med 
sin blinde mor flyttet han og tre søsken til 
slettelandet hvor ran etter hvert ble møbel-
snekker.

pORTRETTET

– vi bodde rett ved grensa til india. indiske 
baptistmisjonærer virket i området, selv om 
det egentlig var forbudt i det buddhistiske 
og kommunistiske Bhutan. Min mor var den 
første i familien som ble kristen. Hun drømte 
om Jesus før hun hørte om ham.

 Sønnen var også lei av å tilbe flere guder, 
pengene man ble tvunget til å betale til 
templet og ikke minst den evige usikkerheten 
knyttet til troen på reinkarnasjon.

– Misjonærenes fortelling om èn gud, 

èn vei til frelse og vissheten om evig liv ble 
utslagsgivende for meg.

ran var 24 år da han ble kristen. Fordi 
det var forbudt å konvertere i Bhutan gikk 
han og moren til en liten, men voksende 
baptistmenighet på indisk side av grensa. 
etter hvert flyktet familien til nepal hvor de i 
likhet med andre med lhotshampa-bakgrunn 
og manglende identitetspapir bodde i flykt-
ningleir. 

FRA ØST TIL VEST: Veien har vært lang og utfordrende for Rina Narjinary og Ran Bahadur Basnet, som er født i henholdsvis India og Bhutan og nå 
bosatt i Langesund. Her er de aktive i den lokale baptistmenigheten og samler også innvandrere med bakgrunn fra Nepal og Bhutan i sitt eget hjem. 
Foto: Ingunn Rui
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Torturert
ran Basnet bestemte seg snart for å bli 
evangelist. utdannelsen tok han i india. 
etterpå vendte han tilbake til flyktningleiren 
khudunabari i Øst-nepal. 

– arbeidsledigheten der var stor så ti 
kristne venner og jeg bestemte oss for å 
bruke tida til å fortelle om Jesus. ikke bare i 
leiren, men også på markedsplassen i nær-
meste by. en høstdag i 1994 ble vi  arrestert 
og satt i varetekt. Loven nedla nemlig forbud 
mot å forlate leiren og også mot å forkynne 

offentlig. Minst en gang i uka i over en måned 
slo de oss med trestokker, på ryggen og 
under fotsålene. Jeg har merker enda, 
forteller Basnet.

alle elleve ble derfor dømt til seks års 
fengsel, men slapp ut etter et drøyt år. 
kanskje fordi fengslet var overfylt? Mat var 
det dårlig med og ran Basnet og en venn 
sov under et bord hele året. Likevel ville han 
ikke unnvært oppholdet. 

– vi kristne var først lite populære blant 
medfangene, men da vi reiste var det mange 
som gråt. Fire tok imot Jesus mens vi var der.

Til Norge
vel ute av fengsel ble ran Basnet kalt til 
evangelist i nepal Boro Baptist Church 
association, grunnlagt av australiere.

– vi reiste to og to, først i nepal, senere 
også i india. 

i india ble ran kjent med rina, som kom 
fra en indisk hindufamilie der nesten alle 
hadde konvertert. rina kommer fra storbyen 
Siliguri i det kjente te-distriktet darjeeling. 
Legedatteren valgte å bli formingslærer og 
drev i flere år egen privatskole før hun fulgte 
ektemannen til flyktningleiren i nepal.

Takket være Fn ble innbyggertallet i 
khudunabari-leiren gradvis redusert.  i 2011 
ble familien Basnet tilbudt opphold i norge. 

– Min mor, bror og søster hadde flyttet 
til norge og Langesund tre år tidligere, så 
landet var ikke ukjent for oss.

Fortsatt evangelist
gleden var stor da rina og ran med sine 
tre barn også fikk etablere seg i Langesund. 
Siden har familien forsøkt å tilpasse seg det 
norske samfunnet så godt de kan. Med sine 
50 år har ran oppdaget at det er vanskelig 
å få fast jobb i norge. etter flere praksis-
perioder som henholdsvis snekker, gård-
bruker og vaktmester, jobber han nå som 
maler. rina, som har stridt med kreft, er 

heldigvis på bedringens vei og vil gjerne bli 
kokk. 

i tillegg til å være trofast med i tradisjons-
rike elim Baptistmenighet i Langesund, har 
ekteparet ukentlige husmøter for nepal-
bhutanesere i grenland. kjernen er rans 
egen familie, men venner fra Skien og 
Porsgrunn kommer ofte også. 

- vi kan være opptil 20, inkludert noen 
hinduer. Hinduer flest er åpne for å høre om 
Jesus. ikke minst i høytidene vil de gjerne 
lære om hva vi kristne feirer.

 Lørdagssamlingene i familien Basnets 
hjem er avsatt til bibelundervisning og bønn.

- vi ber for hverandre, men også for 
Bamble kommune og for norske politikere 
generelt. 

Til sommeren har rina og ran Basnet 
planlagt stor konferanse for lhotshampa-folk 
fra england, Holland, danmark og norge. 
den er lagt til Porsgrunn. 

- vi håper å bli over hundre, smiler paret.

Intervjuet er tidligere trykket i Dagen. 

Gjengitt med tillatelse.

Vi kristne var først lite populære blant med-

fangene, men fire tok imot Jesus i løpet av året 

og da vi reiste var det mange som gråt. 

Evangelist Ran Basnet 

SPRÅKMEKTIG: Ran Basnet snakker ti språk 
og har flust med bakgrunnsmateriale når 
han forbereder sine taler. Foto: Ingunn Rui

Fakta
Lhotshampa-folket

y

y

y

y

Innvandrere av nepalsk opp-
rinnelse som er/har vært bosatt 
i nabolandet Bhutan. Historien 
deres går 500 år tilbake. 
Lhotshampaene er hinduer, 
bhutanerne buddhister
Fordi lhotshampane økte i antall 
ble 100 000 av dem fordrevet fra 
Bhutan på 1990-tallet. Borger-
krigen førte mange til hjem-
landet Nepal, der de fleste ble 
boende i flyktningleirer.
Ca 550 nepalere med bakgrunn 
fra Bhutan bor i Norge

FLERKULTURELT KiRKEsAMFUnn

Mer info   http://www.baptist.no/flerkulturelt



10  

Menighetsplanten Home er i ferd med å finne fotfeste på Grønland. Her er det 
behov for brobyggere, medmennesker og trosformidlere. Det er tid for offensiv satsning.

av roger daHL

utgangspunktet for Home oppsummeres slik:
Vi engasjerer oss
Vi bryr oss 
Vi tror og tilber
Baptistkirken Home er en menighetsplante i 
det norske Baptistsamfunn, støttet over tid 
av baptistmenighetene i Ålgård og Stavanger. 
Magasinet Baptist.no har møtt flere av dem 
som står sentralt i arbeidet.

Kommer ikke av seg selv
Bente Sandtorp har vært med fra starten. 
Hun oppsummerer sine tanker slik: 

– det handler om et ønske om å se en 
annen form for menighet. Jeg tror at menig-

heten er verdens håp. da kan vi ikke sitte 
inne for oss selv. alle mennesker er skapt i 
guds bilde. det må vi ut for å fortelle, sier 
Bente Sandtorp og beklager at vi kristne så 
ofte har vært flinkest til å gå inn.

Halvor krunenes, som er med i leder-
skapet fortsetter: 

– Folk kommer ikke til oss av seg selv. 
derfor må vi, som så ofte går inn i kirke-
bygningene heller gå ut av dem. det kan 
virke som vi glemmer å tenke på naboene. 
en har kanskje noen møtepunkter, men 
sjelden en virksomhet som er utadrettet av 
natur. i Home ønsker vi å være en menighet 
som forteller mennesker om Jesus. Å være 
en del av en forandrende kraft og et anner-

ledes miljø der mennesker kan oppleve 
Jesus.

– det har vært en prosess, sier Bente 
Sandtorp og Lise kyllingstad, som har vært 
med fra starten. de forteller at de var tre 
stykker som møttes med den samme drøm-
men. 

– vi møttes regelmessig et helt år. vi 
tenkte, planla og drømte om hva vi ønsket. 
utviklingen har ikke tatt helt den veien, men 
en del av tankene våre fra starten er med. vi 
viste vi skulle ut, men ikke til hvilken gruppe, 
sier Bente og Lise. 

Hele verden er i Oslo
i Misjonsbefalingen har Jesus utfordret de 

hOvEd
SAkEN

Planter menighet i 
Oslos største smeltedigel
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– Vi fokuserer på Grønland, men vi har et kall til det multikulturelle Oslo. Bente Sandtorp

kristne til å gå ut. ikke bare i familien og i 
nabolaget. Helt til jordens ender går kallet.

– Se på dagens situasjon sier Bente med 
et smil:

– vi er kalt til verden. Hele verden er i oslo. 
derfor trenger vi ikke gå så langt for å nå 
mennesker. Hele verden er hos oss.

rådene fra folk som har god erfaring fra 
dialog med andre religioner, og særlig med 
islam går på at det kan være en krevende 
oppgave å kombinerer den kristne menighets 
ønske om å være misjonal med respekten for 
andre menneskers livssyn. 

– Hva tenker dere om denne problem-
stillingen?

– vi har så utrolig lite erfaring, men vi går i 

tro, sier Bente som et svar. Hun og de andre 
understreker at det handler om relasjoner. 

– vi må starte med det diakonale. være 
gode medmennesker, bry oss om og hjelpe 
dem som trenger hjelp. det er mange som 
sliter med forskjellige ting. vi har tenkt å 
møte dem med ulike typer kurs; som norsk-
opplæring, matlaging, barneoppdragelse, 
hjelpe folk å forstå samfunnet dem er en del 
av.

–vi ønsker å være et internasjonalt miljø, 
inkludert med nordmenn der hvor det er 
getto. Finne en balanse i det slik at vi kan 
bygge relasjoner, gi nærhet og trygghet, for 
å dele liv.

dessuten, når vi har vært synlig på 

grønland over tid er vi ikke totalt fremmede 
lenger. Mange folk vil vite at vi bryr oss. 
da tror vi det vil være lettere å snakke om 
tro også, som er en viktig ting for mange av 
miljøene på grønland.

Bakgården
– vi har halvannet års erfaring fra bakgården, 
sier gjengen i lederskapet. Bakgården er 
et hageanlegg mellom flere bygårder på 
grønland, der Lise kyllingstad bor i en av 
disse. 

– en periode samtalte vi regelmessig med 
barna om viktige verdier. nå gir de uttrykk 
for at de savner det, så når det blir varmere i 
lufta nå, ønsker vi å fortsette med det.

Mye er gøy i bakgården. 
Alle foto: Stein Olsen

Grillmat smaker alltid godt.

God stemning på vennefest.
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hOvEdSAkEN

Hver eneste onsdag inviterer menighets-
planten Home til samling med ulike aktiviteter 
i denne bakgården. 

– vi opplever at foreldrene setter pris på 
at vi er der hver uke, og at vi bygger opp 
relasjoner over tid. vi ønsker å bry oss om 
barna slik at dem kan oppleve voksne som 
er tilstede for dem og at vi kan være med å 
skape et bedre miljø i bakgården, i forhold 
til de utfordringene som er der mellom ulike 
nasjonaliteter.

– at vi er der er også en trygghet. det er 
mange av barna som ikke tør være ute i bak-
gården. Så når vi er der finner de en trygghet.

Gå på Guds ord
– det begynte med at gud viste oss denne 
bakgården. Så har vi prøvd å gå på det. 

det bor et kristent ektepar i en av de andre 
gårdene rundt bakgården, kari og Hans 
Petter Foss. de har bedt og bedt til gud for 
området i mange år, sier Lise kyllingstad. 

i en kommentar sier Hans Petter Foss: 
– vi gleder oss over alle initiativ i området. 

vår oppgave er å leve som kristne skal gjøre, 
be og håpe. og se hva som er guds plan.

vi må bare overlate til gud Ånd å sende de 
menneskene som skal bringe Han videre. Så 
lenge ting gjøres på en god måte får guds 
Ånd lov å virke. vi kjenner ikke veien gud vil 
gå, men vi vet han har en plan. derfor ber og 
håper vi. 

ideen om bakgården kom fram i samtal-
ene på et av ledermøtene. Lise og Bente ble 
tent. de sier selv at det nesten tok fyr. Mens 
Halvor krunenes og Temesgen kahsay som 

også er med i ledergruppa var i tvil. 
– Sommeren kom og vi var egentlig delt, 

fortsetter Lise.
– gutta trengte bare litt lengre tid. da vi 

møttes igjen til første ledermøte på høsten 
var vi alle enige om dette. at aktiviteter for 
barn i bakgården var en god ting. 

– vi gikk for det. dette ville vi. det var 
trosstyrkene, oppsummerer ledergruppa, 
som siden er utvidet med Margrethe 
Haugerud. 

Vil bygge relasjoner
– vi fokuserer på grønland, men vi har et 
kall til det multikulturelle oslo, sier Bente 
Sandtorp og understreker at gud har kalt 
dem til å bygge relasjoner, være nær der folk 
bor. Hun påpeker at det er så mange steder 
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For mer informasjon og givertjeneste se 

http://baptisthome.no/

med utfordringer. 
allerede nå når denne menighetsplanten 

ganske mange. På festsamlingene hender 
det at det er folk fra 10-11 nasjoner, over 25 
personer. 

– Jeg har kjent på hvor herlig det er å være 
i denne multikulturelle settingen, sier Lise og 
understreker:

– det er mulig når ikke en gruppe domi-
nerer. Lise og mannen Stein olsen åpner 
hjemmet sitt til festsamlingene to ganger i 
halvåret.

– vi som er med i fellesskapet er ulike. det 
oppleves som en berikelse å ha folk med ulik 
bakgrunn. Slik ser vi mer av gud, spesielt når 
en ser hva gud gjør i forskjellige menneskers 
liv. 

at det er et enkelt liv å plante menighet 

behøver ingen fortelle ledergruppa i Home, 
selv om det er både teologilærere og pastorer 
der. Temesgen, som er lektor på Høyskolen 
for Ledelse og Teologi oppsummerer det slik:

– Jeg jobber i kristen sammenheng. Jeg 
har sett at det er lett å snakke om dette, be, 
faste, og alt slikt. Men noe annet er å gå ut 
for å møte mennesker. Men vi som kirke må 
være der, vi må gå ut og møte mennesker. 
gå mot strømmen, være en motkultur. det 
er ikke nok å være kristen, vi må bygge rela-
sjoner til mennesker.

Ansetter misjonær
Med støtte fra Ålgård og Stavanger baptist-
menigheter har Bente Sandtorp vært ansatt 
i kvart stilling som leder. For å nå flere har 
menighetsplanten Home ønsket å satse. 
derfor blir espen Thilesen ansatt i halv stilling 
som prest og misjonær på grønland.

– Jeg tror gud ga meg et navn, jeg fikk 
støtte fra de andre i ledergruppa, og espen 
sanksjonerte raskt. Han var selv på leting 
etter veien videre, sier Bente Sandtorp, som 
også kommer til å gå opp til halv stilling til 
høsten.

– Jeg har lenge vært opptatt av å komme 
i en sammenheng der jeg kunne jobbe med 
mennesker i helt andre sammenhenger enn 
menighetene. Å nå noen som er helt utenom 
kirke og alt, sier espen Thilesen på telefon fra 
Stavanger, der han arbeider som en av pas-
torene i Stavanger Baptistmenighet i tillegg til 
konsulentjobben i ung baptist.

etter mange år med mye fokus på menig-
hetsbarn og -ungdom ser espen fram til å 

gjøre noe for dem som er helt utenfor kristen 
sammenheng, og legger til at det er en tros-
dimensjon til i dette, siden det økonomiske 
fundamentet for stillingen ikke er på plass. 
Samtidig er det ikke så enkelt å snu nå, 
så oppfordringen om å støtte opp om sats-
ningen er tydelig. 

Støtte
Til dette trenger menighetsplanten en halv 
million kroner hvert år. de pengene har de 
ikke i dag. Men i tro til gud vil en prøve det 
ut.

– nå tester vi ut det med å være misjo-
nær på grønland, og om det er mulig å få 
menigheter og enkeltpersoner rundt omkring 
til å være med på et spleiselag, sier Bente 
Sandtorp og fortsetter:

– vi ønsker oss først og fremst langsiktige 
partnere. og vi ønsker å være attraktive for 
folk som ønsker et fellesskap. i slutten av 
april sendte generalsekretær Terje aadne en 
oppfordring til 18 menigheter om å støtte 
arbeidet. 

etter at prosjektet ble presentert på 
lederkonferansen i mars kom det raskt en 
hilsen, fulgt av penger fra Skien Baptist-
menighet.

– det er trostyrkende at Skien støtter oss 
slik Ålgård og Stavanger har gjort lenge, 
oppsummerer ledergruppa og sier at det 
selvfølgelig også er behov for bønnefolk som 
medspillere. 

Ledergruppa i menighetsplanten Home. 
F.v. Lise Kyllingstad, Temesgen Kahsay, Bente 

Sandtorp, Margrethe Haugerud og Halvor 
Krunenes. Foto: Roger Dahl

Vi står bak

y

y

y

y

Stavanger Baptistmenighet har som en hovedmålsetting å nå ut til mennesker 
med evangeliet. Derfor støtter vi også initiativ andre steder for å nå ut til flere. 
Baptistkirken Home er ett av disse initiativene der kristne tar på alvor misjons-
befalingen i sitt nærmiljø.  
Gunnar Krunenes, menighetsrådsleder i Stavanger Baptistmenighet
Tusenvis av unge mennesker i Oslo trenger å høre om Jesus, og få oppleve et nytt 
liv med han. Verdens misjonsmark er kommet til Norge, og et av de fremste 
eksemplene på dette er på Grønland i Oslo. Her kan vi stå sammen med Home
om å nå ut med kjærlighetens evangelium til en unådd generasjon i vårt eget land. 
Roald Zeiffert, daglig leder i Ung baptist
Vi i Ålgård Baptistmenighet tror nye fellesskap er helt nødvendig for å nå ut til 
nye mennesker i nye kulturer. Vi ønsker å være med å bidra og legge til rette for 
at de med kall til menighetsplanting skal få mulighet til å utøve sitt kall. Derfor 
har vi valgt å månedlig støtte Baptistkirken Home.  
Magnar Mæland, pastor i Ålgård Baptistmenighet
Hovedstaden er en stor misjonsmark og Baptistkirken Home satser på menighets-
planting og misjon på Grønland i Oslo, som er en av vår tids største mulighetsvinduer 
når det gjelder å møte vårt multikulturelle samfunn og muslimer med evangeliet.  
Terje Aadne, generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn.

MEniGHETsPLAnTinG

Mer info   http://www.baptist.no/menighetsplanting
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Fra Burma 
via Norge 
til Brasil
Biak Tha Sung, til daglig 
kalt Thaku fra Norway 
Chin Mission Church i
Osloområdet har i vinter 
kombinert bibelskole og 
misjonspraksis utenlands.

av eSPen THiLeSen

Thaku, som har bakgrunn fra Burma forteller 
om sitt «annerledes» år.

– Jeg begynte på fagskolen Hald inter-
nasjonale Senter i fjor høst, og er med på et 
utvekslingsprogram som har fokus på disipp-
elgjøring, ledelse og bibel.

– akkurat nå befinner jeg meg i Brasil i 
byen Juiz de Fora, øst i Brasil, sier Thaku og 
forteller:

– Praksisoppholdet går ut på å jobbe med 
det brasilianske kristne studentlaget aBuB 
(alancia Biblica univasitaria do Brasil) på 
universitetet. Her er jeg med å planlegge og 
hjelpe til med forskjellige arrangement. uken-
tlig er jeg med å lede bibelstudier på engelsk.

– På universitetet har jeg også engelsk-
undervisning for en gruppe personer som har 
lyst til å lære. utrolig gøy! Jeg jobber og med 
et sosialt prosjekt som er rettet mot vanske-
ligstilte barn og ungdommer; Jeg underviser 
i engelsk, leder bibelstudier og arrangerer 
sportsaktiviteter. kveldene og dagene jeg 
har til overs brukes på å tilbringe tid med 

studentene, evangelisering på universitet og 
på gata, sier Thaku.

Varme og åpne mennesker
– Jeg oppdaget fort at brasilianere er varme 
og åpne mennesker! de er pratsomme og 
åpne. noe som har vært fantastisk er at de er 
så åpne om troen sin. Tro og religion er ikke 
en privatsak, sier Thaku og forteller:

– det har vært en privilegium å snakke om 
Jesus med studenter og fremmede på gata! 
det har vært utrolig spennende for meg å 
utfordre meg selv og troen min og bare gå 
på det gud sier. Jeg hadde aldri trodd at jeg 
skulle tørre å si til fremmede at de trenger 
Jesus!

– Å være med i lagsfamilien i Brasil, som er 
så fokusert på gud, har forsterket troen min 
og gitt meg mye motivasjon til å nå andre, 
sier Thaku og fortsetter:

– Året på Hald har hjulpet meg å innse 
viktigheten av lagsarbeid, og at vi er kalt til å 
være misjonærer hvor enn vi er.

Anbefales
Jeg vil absolutt anbefale alle å ta et slikt år et 
eller annet sted i verden, sir Thaku og ramser 
opp:

du kommer til å møte studenter fra hele 
landet i tillegg til at du kommer til å møte 
mange internasjonale studenter.

du kommer til å lære så mye om bibelen 
og gud!

du har en unikt sjanse til å bo i et nytt land, 
lære et nytt språk og oppleve en ny kultur på 
et helt rått nivå!

også vil jeg bare legge til at vi nordmenn 
har godt av å kjenne på det å være ut-
lendinger vi også!  

Hald-året begynner med forberedelseskurs 
på høsten, og deretter 6,5 måned praksis-
opphold i et annet land. Året avsluttes med 
åtte ukers etterkurs. Hald er en av flere 
muligheter ungdom har til å kombinere bibel-
skole og denne type utenlandsopphold.

I Brasil jobber Thaku blant annet med et sosialt prosjekt som er rettet mot vanskeligstilte 
barn og ungdommer. Foto: Privat

MISJON

BARn oG UnGE

Mer info   http://www.baptist.no/barnogunge
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Madame Christina
Madame Christina bor i Buta, Kongo og er en kreativ dame med 

et brennende ønske om å gjøre livet bedre for sine medmennesker.

av inga Marie karSrud ToLÅS

Chrstina jobber i en organisasjon som bidrar 
til å utvikle jordbruksarbeidet i området. 

Som du sår skal du høste
der som her, er det viktig med godt såkorn 
for å få en god avling. Christina fikk idéen 
om å få tak i såkorn med god kvalitet for å 
hjelpe de som driver åkerlappene sine. dette 
såkornet blir så delt ut til de som dyrker jorda 
i området. Her var ingen forskjell på fattig 
eller rik.

Madame Christina har ikke noe lager å 
lagre såkornet hun får tak i, men det er ikke 
noe problem. Hele stua i huset hennes er fylt 
opp av sekker med såkorn fra gulv til tak.

resultatet av det gode såkornet lot ikke 
vente på seg. Folket gledet seg over å doble 
avlingene sine og i tillegg hadde de nok til å 
selge det de ikke trengte selv.

det eneste madame Christina vil ha 
til gjengjeld er å få tilbake den samme 
mengden med såkorn som de fikk. På denne 
geniale men enkle måten har hun skapt et 

forbedret og bærekraftig jordbruk som ikke 
krevde noen investering av i starten, men 
som gir avkastning og bedre kvalitet på 
avlingene.

en av de som dro stor nytte av såkornene 
hun fikk var en gammel funksjonshemmet 
dame som Christina traff. Hun var avhengig 
av en «sykkelrullestol» for å komme seg 
rundt. dessverre var sykkelen blitt ødelagt og 
det var vanskelig å for henne å bevege seg. 
etter at avlingen ble større kunne hun selge 
unna overskuddet og fikk dermed penger til å 
skifte dekk og fikse sykkelen sin. 

en liten ting for oss men det betydde en ny 
verden for den gamle damen.

Bygging av lager
Madame Christinas prosjekt vokste, og det 
ble helt nødvendig å få et lager og admini-
strasjonsbygg. i starten av byggingen fikk de 
støtte til vegger fra staten. etter at Bas uele 
ble egen provins med Buta som hovedsete 
opphørte denne støtten, byggearbeidet 
stoppet opp da det var halvferdig.

Taket av bølgeblikk hadde vi i Baptist-
samfunnet bevilget støtte til, og da Lise
kyllingstad var i Buta i oktober var Christinas 
stue lager for bølgeblikk og annet bygge-
materiale.

Baptistsamfunnet bestemte seg for å 
bevilge penger til ferdigstilling av bygget, og 
i januar var lageret så å si ferdig ved hjelp av 
oss i norge og en stor egeninnsats av de 
lokale.

– vi ser det som verdifullt at vi ved å støtte 
andre, gode organisasjoner kan være med 
å bygge samfunnet og bidra til forbedret 
livskvalitet og et mer bærekraftig jordbruk for 
innbyggerne i Buta, sier misjonsleder Lise 
kyllingstad i en kommentar og forteller videre:

– Madame Christina kunne fortelle at at 
man kan høste såkorn fra avlingen i minst 
ti år framover og fremdeles bevare kraften i 
kornene. 

verden trenger damer som henne!

På inspeksjonstur. Madame Christina med Lise Kyllingstad som passasjer.

BARn oG UnGE

Mer info   http://www.baptist.no/barnogunge
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Mulighetsanalyse for 
eiendomsutvikling på skolesenteret

Landsmøtet 2015 vedtok at det skulle arbeides videre med en mulighetsanalyse for skole-
eiendommene på Stabekk for å sikre nødvendig vedlikehold og utvikling i tråd med kravene som stilles.

av roger daHL

etter initiativ fra Baptistenes eiendomsdrift 
(Bed) og høyskolerådet (BHr) ble det til 
landsmøtet i fjor lagt fram skisser som viste 
muligheter for salg av deler av tomten, som 
ikke ble benyttet av skolene. i det videre 
arbeidet har en ønsket å undersøke det totale 
omfang av muligheter som ligger i eien-
dommene, i dette arbeidet har to uavhengige 
arkitektfirmaer medvirket, deres arbeider er 
vår eiendom, ingen av firmaene har noen 
opsjon. det ene firmaet er med i plan-
prosessen med kommunen.

Arealplan
våren 2016 ble forslag til arealplan for 
eiendommene sendt til Bærum kommune for 
behandling. Først med politiske avgjørelse til 
høsten vil mulighetsanalysen være fullført. 

arbeidsgruppen som har holdt i trådene 
består av arild Pihlstrøm (leder av Høyskole-
rådet) og Bjørn Martens (styreleder i Bed) 
Per Øvergaard (representant for hovedstyret) 
og Terje aadne (sekretær og representant for 

det norske Baptistsamfunns administrasjon). 
Bed er prosjekteier.

Innhold
vi sakser fra presentasjonen:

«Primært er planen en arealplan som 
viser formål. … grovt sett foreslås det et 
rent boligområde lengst nord mot e18 som 
forutsetter at internatbygget der rives, og et 
kombinert område for skole/bolig på resten 
ned mot Michelets vei. På høyskoleområdet 
foreslås det kombinert skole/generasjons-
boliger på nordre del av tomten, og fri-
område/bryggeanlegg på nedre del. 

Begge skoler er enig i opplegget for 
planavklaring i kommunen og har sam-
tidig tilkjennegitt avvikende synspunkter 
på de konkrete alternativer som nå vises til 
Bærum kommune. arbeidsgruppen mener 
at skolenes synspunkter likevel kan ivaretas i 
videre planlegging, og at nåværende skisser 
er et godt utgangspunkt for gunstigs mulig 
vedtak i kommunen. vi ønsker ikke å legge 
ned ekstra ressurser og kostnader i dette 

stadiet på videreutvikling av konkrete be-
byggelsesplaner. det må vente til vi vet hvilke 
rammebetingelses vi får.»

Foreslår
Bed ber om nødvendige fullmakter til å 
videreføre prosjektet frem til neste landsmøte 
basert på kommunens vedtak. For å se hva 
de hva de ulike alternativer innebærer av 
kostnader til ombygging, tilbygg og moderni-
sering av skolene og inntektspotensialet ved 
utvikling av eiendommene.

i presentasjonen heter det: «nåværende 
ideskisser angir salgbart boligareal til mellom 
7000 og 10000 kvadratmeter, og høyere 
salgsareal krever større ombygging. Her må 
vi finne rette balansen og beste økonomiske 
løsningen, innenfor de rammer kommunen 
gir oss. dette krever konkret medvirkning og 
avklaringer med de to skolene. dette arbeid 
må være avklart før en eventuelt starter opp 
med mer konkrete løsninger og regulerings-
plan. rette tidspunkt er høsten 2016, etter 
kommunens behandling av prinsippsaken.»

Nedenfor skolebygningene på Stabekk er det et flott friområde som ender med strandlinje mot Oslofjorden. Slik forslagene til utvikling 
av eiendommene er presentert vil dette området bevares til bruk for skolens studenter så vel som alle andre som blir boende i området. Foto: Arkiv.
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Enstemmig hovedstyre 
innstiller på gjenvalg

Generalsekretær Terje Aadne foreslås gjenvalgt for en periode på fire år. 

av Hege norØM

Baptistsamfunnet (dnB) er et mangfoldig 
kirkesamfunn med et stort arbeid. Framtidas 
målsettinger og strategier viser også at det er 
et kirkesamfunn som ønsker å legge til rette 
for stadig å nå flere med evangeliet.

Lederskap i dette arbeidet er derfor viktig 
om vi skal lykkes. Siden forrige landsmøte 
har hovedstyret arbeidet fram mot somm-
erens generalsekretærvalg. det ble tidlig 
avklart at nåværende generalsekretær – Terje 
aadne – stilte seg disponibel og motivert for 
gjenvalg.

God kandidat
Selv om vi hadde en god kandidat i 
nåværende generalsekretær, ønsket hoved-
styret dialog med menighetene om andre 
mulige kandidater. Menighetene ble ikke bedt 
om å gi en vurdering, allikevel benyttet flere 
menigheter anledningen til å gi støtte til Terje 
aadne. Seks menigheter sendte inn forslag 
på mulige kandidater.

Hovedstyret har vurdert alle innkomne 

Sakspapirene til landsmøtet på 
Blink i Stavern, 6.-7. juli gir ytter-
ligere bakgrunn for disse sakene 
og det øvrige sakskomplekset. 
Alle dokumenter finnes på 
http://intranett.baptist.no/ og i årboken!

forslag og vært i dialog med flere kandidater 
både for å vurdere egnethet, men også om 
en slik stilling kunne være aktuelt. etter en 
samlet vurdering er det et enstemmig hoved-
styret som ønsker å fremme Terje aadnes 
kandidatur som generalsekretær for en ny 
periode.

Terje aadne er visjonær og har hatt et 
spesielt fokus på strategiarbeid i inne-
værende periode. dette har bidratt til at vi nå 
har strategier for alle våre arbeidsområder. i 
tillegg har han hatt stor iver for å sette bønn 
på dagsordenen og i dag har vi et aktivt 
bønnenettverk i funksjon. Terje nyter også 
stor respekt rundt om i øvrige kirkesamfunn, 
ikke minst som styreleder for norges kristne 
råd. 

Vil spisse stillingsinstruksen
For å sikre et lederskap i tråd med fram-
tidige strategier og satsningsområder, ønsker 
hovedstyret umiddelbart etter landsmøtet 
å spisse stillingsinstruksen for general-
sekretærstillingen slik at den setter fokus på 

de sentrale arbeidsoppgavene som må til for 
at våre mål skal oppfylles.

vedtektene åpner for gjenvalg av general-
sekretær, men da med et kortere åremål. det 
betyr at allerede i 2020 vil generalsekretær-
valg igjen stå på sakslisten om Terje aadne 
blir valgt. vi er avhengig av dyktig ledelse 
og vi har dessverre erfaring med at det ikke 
alltid har vært lett å rekruttere til denne rollen. 
Hovedstyret vil derfor starte arbeidet med 
denne saken allerede førstkommende høst 
gjennom å lage en plan med generelt økt 
fokus på ledertrening- og utvikling, og spesi-
fikk talentspeiding i forhold til denne rollen.

Hovedstyret har enstemmig innstilt på gjenvalg for en ny åremålsperiode for generalsekretær Terje Aadne. 
Foto: Carl Peter Vikdal
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Når du sikrer verdier, 
skaper du verdier.

kniftrygghet.no

Foto: Dreamstime.com

Mer informasjon, gode råd og tilbud på kniftrygghet.no, eller ring 23 68 39 00 SIKRER VERDIER. 
SKAPER VERDIER.

Vi er skapt av Kristen–Norge for å verne og sikre verdier gjennom 
gunstige avtaler for både kirker, organisasjoner og privatpersoner.

Overskuddet gir vi tilbake til fellesskapet. 

Som forsikringskunde hos oss bidrar du derfor til å skape nye, 
varige verdier for deg og den mangfoldige kristne virksomheten.

Vi kan forsikre alt du eller ditt kristne fellesskap eier og har.  

Det kan vi forsikre.
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Når du sikrer verdier, 
skaper du verdier.

kniftrygghet.no

Foto: Dreamstime.com

Mer informasjon, gode råd og tilbud på kniftrygghet.no, eller ring 23 68 39 00 SIKRER VERDIER. 
SKAPER VERDIER.

Vi er skapt av Kristen–Norge for å verne og sikre verdier gjennom 
gunstige avtaler for både kirker, organisasjoner og privatpersoner.

Overskuddet gir vi tilbake til fellesskapet. 

Som forsikringskunde hos oss bidrar du derfor til å skape nye, 
varige verdier for deg og den mangfoldige kristne virksomheten.

Vi kan forsikre alt du eller ditt kristne fellesskap eier og har.  

Det kan vi forsikre.

vestbredden og gazastripen ligger i tilknytning til staten israel. områdene er bebodd 
av rundt 4,5 millioner palestinere ifølge Fn. Største religion er islam, offisielt språk er 
arabisk, og områdene styres politisk av de palestinske selvstyremyndighetene. 
i disse områdene bor det en liten kristen minoritet, som inkluderer noen baptister. 
På europaføderasjonens nettsider skriver daniel Trusiewicz mer om arbeidet til 
baptistene og de evangeliske kristne i disse områdene og i israel.

Les mer på http://ebf.org/gospel-in-palestine

Evangeliet i Palestina

de siste månedene har europa sett en bevegelse av mennesker som ikke har blitt sett i manns 
minne. Flyktninger og fordrevne flykter for livet, og ønsker å finne et nytt sted de kan kalle hjem. 
de er på en reise preget av vanskelige grensekontroller, krevende føringer fra politikere og 
myndigheter. og konstant i medienes søkelys.

Bak overskriftene finner vi historiene om mennesker som er desperate og fortvilet, ofre for krig, 
politikk og ulike agendaer de ikke er herre over. vi finner også kristne som er med å gjøre en reell 
forskjell, ved å vise omsorg og støtte til ofrene for denne menneskelige tragedien. europa-
føderasjonen setter fokus på dette i årets misjonskonferanse, 31. mai til 3. juni.

Les mer på http://ebf.org/index.php?sisu=syndmus&mid=42&id=27&lang=eng

Ønsk de fremmede velkommen

vår plan er å gi 50.000 mennesker tilgang til utdanning, heter det i målsettingene 
til BMS World Mission, eller Baptist Missionary Society som det britiske misjons-
selskapet het fra stiftelsen i 1792. de var viktige da baptistene kom til norge på 
1800 –tallet, og de har viktige oppgaver i dag.

Å gi bedre liv til tusenvis av de fattige barna og deres familier gjennom utdanning er 
et av målene i den nye strategien til BMS World Mission, hvor det understrekes: 
Å være født i fattigdom betyr ikke at du må bli der.

Les mer på http://www.baptist.org.uk/Articles/464672/Giving_50_000.aspx 

Å være født i fattigdom 
betyr ikke at du må bli der
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Knut Yngvar Jensen, Drammen døde i 

januar 2016.

knut ble født i drammen, familien tilhørte 

menigheten og baptistanene gikk flere genera-

sjoner tilbake. 

av utdannelse ble det rørleggerfaget. etter 

noen år ble han ansatt på Sundland Jernbane-

verksted hvor han ble verksmester og også 

sosial kontaktperson for ansatte som trengte 

støtte og hjelp. knut var også ofte ønsket som 

andaktsholder på verkstedet og aktiv medlem 

av norsk Jernbanemisjon lokallag drammen.

i 1949 ble han gift med aslaug , de fikk 

barna Torill og elin. ved sin bortgang hadde 
knut gjenlevende ektefelle to barn, to 
barnebarn og ett oldebarn. 

knut ble medlem i drammen Baptist-

menighet som ganske ung. Han var med 

i speideren, som søndagsskolelærer og 

trofast med på menighetens samlinger. Hans 

interesse og lojalitet førte til at han ble valgt 

inn i menighetsrådet – også som leder og som 

fungerende forstander.

knut Jensen døde fredelig nær 94 år på 

Hamborgstrøm Bo og Servicesenter og ble 

begravet fra drammen baptistkirke under stor 

deltagelse. Menigheten og venner er takk-

nemlig for hva knut ved sitt eksempel har 

betydd for sin samtid og kommende slekter. 

(forkortet, red)

For Drammen Baptistmenighet
Jan Jørgen Skarre

Anne Elisabet Matre, Ålgård døde 92 år 

gammel, rett etter påske. anne Matre ble født 

på Sandnes, 27. mars 1924, og var sammen 

med mannen kristen Birger misjonær i kongo. 

de var ute i fire perioder i årene mellom 1951 

og 1983. og tjente også som pastorpar, blant 

annet i Ålgård Baptistmenighet.

anne var sykepleier og jordmor, og fikk være 

utsending til kongo i en periode med store 

omveltninger og forandringer. også anne og 

Birgers datter elna med familie har fått tjene 

som misjonærfamilie i kongo.

gravferden gikk fra Ålgård baptistkirke 

fredag 8. april.

vi lyser fred over anne Matres gode minne.

Terje Aadne 
Generalsekretær

Eunice Moo, Ålesund døde 13. april etter 

halvannet års kreftsykdom. Hun var født i 

kabani Bassim, Myanmar 25.februar 1950, og 

kom for noen år siden til norge.

eunice tilhørte karen-folket, og arbeidet 

som lærer. i 1997 måtte hun og familien flykte 

ut av hjemlandet på grunn av borgerkrigen, 

og fikk bo i leir i Thailand, der hun jobbet som 

tolk (karen-engelsk) ved arC organisasjonen, 

før hun og to av døtrene ti år senere kom til 

norge. i Ålesund ble eunice med i baptist-

menigheten, og var med i etableringen og 

ledelsen av Beersheba karen Baptistmenighet 

i byen.

eunice var glad i å forkynne guds ord og 

aktiv i menighets arbeid. Hun hjalp til å lære 

barna morsmål og var lærer i søndags-

skolen. Så lenge hun kunne var hun med i 
menigheten.

eunice var gift, og hadde fem døtre og ti 

barnebarn, som bor i uSa, norge og Thailand.

vi lyser fred over eunice Moos gode minne. 

(forkortet, red)

Beersheba Karen Baptistmenighet

Ellen Solveig Mæbø f. Sæther, Lillesand 

døde 21.mars, 89 år gammel, etter en tids 

sjukeleie.

Hun var født og vokste opp i vestre Toten 

i en aktiv kristen heim. Hun ble en kristen da 

hun var 19 år og lot seg døpe på Bibelsk vis 

året etter. Hun fikk kall til å gå inn i sjukepleien 

og tok utdanning og arbeidet som helsesøster 

og jordmor. 

etter utdanning ved de norske Baptisters 

Misjonsskole i oslo, språkstudier i Brüssel og 

skole for tropesykdommer i antwerpen, 

arbeidet hun i to år ved Misjonshospitalet 
i Belgisk Congo. Men måtte avbryte virket 
der på grunn av urolighetene i landet. 

ellen ble medlem i Lillesand Baptistmenighet 

i 1979, da overført fra raufoss Baptist-

menighet. ellen var et varmt, stillferdig, trofast 

og ikke minst våkent medlem. Hun gav uttrykk 

for glede når vi i forkynnelsen understrekte den 

plass som jødene og israel har i guds store 

frelsesplan, og ønsket Salmene 23 som tema 

for talen ved begravelsen. Plassen hennes er 

tom i Betel Baptistkirke nå. Hun er satt med 

Herren i Himmelen. og der sitter hun godt! 

(forkortet, red)

Tor Marius Gauslaa, forstander 

Knut Olaf Frikstad, Harstad fyller 60 år 3. juli.  

knut olaf har vært pastor i Bergen, Harstad og 

Sommarøy, før han gikk over i annet arbeid. Han 

har også vært en viktig aktør i forhold til sang og 

musikk. Han har faste forkynneroppdrag i grøtavær 

Baptistmenighet.

Pastor Rolf Idland, Brumunddal fyller 70 år 8. juli. 

rolf har vært i tjeneste som pastor hele yrkeslivet og 

vært ungdomssekretær, og pastor i en rekke menig-

heter, de siste årene i Harstad Baptistmenighet. 

etter oppnådd pensjonsalder har pastortjenesten 

fortsatt i en deltidsstilling i Hamar Baptistmenighet.

Evangelist Lennart Larsson, Sverige fyller 

70 år 17. juli. Lennart er fremdeles mye brukt som 

sangevangelist i norge, og var også pastor i Halden 

Baptistmenighet en årrekke.

Kari Bente Øye Skråstad, Eidsvoll fyller 50 år 

24. juli. kari Bente var i noen år utsending som 

misjonær i Thailand, og brukte sin helsefaglige 

utdanning innen arbeid blant karen-folket.

Johan Heimtun, Grøtavær fyller 85 år 29. juli. 

Johan har i mange år vært forstander for grøtavær 

Baptistmenighet ved siden av arbeidet som gård-

bruker. 

Solveig Juliussen, Lillehammer fyller 85 år 15. 

august. Solveig var sammen med sin roald i kongo 

som misjonær i flere perioder, og var blant dem 

som til sist måtte flykte for opprørerne mitt på 

1960-tallet. i tillegg har det vært mange år som 

pastorektefelle i norge. Sist på Lillehammer, der hun 

og roald fremdeles bor.

Else Marit Thoresen, Eidsvoll fyller 70 år 7. 

september. else Marit var sammen med mannen 

Lasse i kongo som misjonærer i noen år, der hun 

brukte sin helseutdannelse.

Erna Moen, Halden fyller 90 år 9. september. 

Hun var som ung misjonær i kongo sammen med 

mannen Sveinung. Senere ble det tjeneste som 

misjonærer i Sør korea. Moen er utdannet lærer og 

har virket som forfatter. i 1985 ga hun ut romanen 

gudenes haug, med kritisk tilbakeblikk på tiden i 

kongo.

det norske Baptistsamfunn gratulerer med fødsels-

dagene, ønsker guds velsignelse over dem og tiden 

som følger.

Terje Aadne 

Generalsekretær

Vi gratulerer Til minne
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Baptistkvinnene, 
100 år i tjeneste for det gode

Første helg i september feirer Baptistkvinnene jubileum. 
Motto har fra starten vært «la oss gjøre det gode og ikke bli trette». 

Jubileumsfeiringen er lagt til Trondheim, der forbundet ble stiftet i 1916.

av roger daHL

Jubileumskonferansen 
det startet i Trondheim, og det skal feires i 
Trondheim 2.-4. september. Selv om konfe-
ransen har tid til et blikk i bakspeilet har den 
fokuset framover med temaet «kristen og 
kvinne i framtiden: Hvordan stå støtt som 
kristen kvinne i dagens samfunn, være synlig 
og gjøre en forskjell der vi er?»

Til å trekke deltakerne inn i framtiden er 
aase-Johanne aune fra Harstad og Mette 
ellinor Boye fra Jørpeland hentet inn. aase er 
pastor og barnevernspedagog med videre-
utdanning i psykisk helsearbeid fra Høg-
skolen i Harstad. Hun startet gatekirka i 
Harstad og har yrkeserfaring som ungdoms-
prest og gateprest, saksbehandler i barne-
vernet og avdelingsleder i psykiatritjenesten. 

Mette har bodd på nordmøre i 16 år og 

flyttet ned til Jørpeland for tre år siden. Hun 
jobber i en tverrkirkelig prosjektstilling som 
skal styrke frivillig arbeid på tvers av 
menighetene. Hun reiser litt rundt som 
forkynner blant annet i kvinner i nettverk, og 
har tidligere vært med i oaselederskapet.

Mer informasjon om jubileumskonferansen, 
som avsluttes med gudstjeneste i Trondheim 
baptistkirke, finner du på http://www.kvinne-
forbundet.baptist.no/Jubileumskonferanse-
18511s.html

Misjon er viktig 
det synes Baptistkvinnene. Slik har det alltid 
vært, og i jubileumsåret støtter Baptist-
kvinnene i norge disse prosjektene: 

Sierra Leone – i etterkant av fireårs Tv 
aksjonsmidler har Baptistkvinnene støttet 
dette arbeidet i seks år. visjonen er å oppleve 
at kvinner og jenter slipper å bli omskåret og 

oppleve vold i hjemmet.
Kongo - fødestuer – to står ferdig og er i 

drift i Likati og Bambesa.
Chin – utstyr til agaPe – klinikk.
Karen – Lunsjpakker til barnehage/skole.

Baptistkvinnene selger fortsatt FreeSeT 
vesker slik at kvinner får sin frihet fra sex-
handel i kolkata, india.

Historien 
«dersom vi følger det evangeliske arbeidets 
seiersgang ned gjennom århundrene som 
svant, ser vi ofte at kvinnene har vært i første 
rekke. kjensgjerningene stadfester at uten 
deres hjelp har mange felt vært lukket som i 
dag er åpnet for korsets ord.

erfaringen har vel stadfestet også for oss 
som arbeider i misjonen i norge, at kvinnene 
også her har gjort sin store innsats. Ta for 

Baptistkvinnene har i en tiårs periode betydd en stor forskjell for mange stigmatiserte kvinner, utsatt for vold og overgrep, i Sierra Leone. 
Foto: Synnøve Angen. 



23

eksempel våre syforeninger eller kvinne-
foreninger. Mange menigheter har aldri 
kunnet hatt regulær virksomhet, om det ikke 
var for søstrenes iherdige innsats. 

Jo da, det finnes råd. kvinnene påtar seg 
en så og så stor del. Så skammer mennene 
seg og kommer med, og saken er dermed 
ordnet.»

dette kan vi lese i et referat fra begynn-
elsen av 1900-tallet. det var mennene i 
Baptistsamfunnet som oppmuntret kvinnene 
til å danne et eget forbund.

På konferansen i Bergen i 1912 talte J.M. 
Sellevold over temaet: «kvinnemisjonens del 
i det kristne arbeidet. Hvordan kan den bli til 
størst nytte i vårt land?» det ble på samme 
konferanse vedtatt en resolusjon: 
«vi erkjenner med tak at kvindemisjonen 
rundt om i vore menigheter har været en 
sterk faktor til vårt Samfunds trivsel og 
utvikling, og konferansen henstiller til vore 
søstre videre at overveie gavnligheden av en 
praktisk felles organisasjon, hvorved deres 
forenede arbeide endmere kunde komme 
missionen baade utad og innad til undsæt-
ning.» ved samme konferanse ble anna 
Solberg, Trondheim valgt til felleskasserer for 
kvinnemisjonene.

På konferansen i Halden i 1915 foreslo 
pastor P. Stiansen at det skulle bli nedsatt en 
komite som skulle arbeide med saken 
om mulig å danne et kvinneforbund. 
Følgende ble medlemmer av komiteen: oline 
Stensland, Balsfjord. anna Solberg, 
Trondheim. Lina knutsen, Bergen. nellie 
Øhrn, oslo. dora Øie, oslo. Maren Øhrn, 
rjukan og elin Carlsson, Halden. 

1916 er kvinneforbundets fødselsår og 
konferansen er i Trondheim. vi kan lese i 
boka norges baptister 100 år: «en ting som 
skal få stor betydning for baptistenes arbeid 
i norge blir avgjort under landsmøtet. de 
norske Baptister kvinneforbund blir stiftet. 
nellie Øhrn blir forbundets første formann.» 

ved starten var 19 foreninger fra hele 
landet villige til å være med i en lands-
sammenslutning. Forbundets formål er å 
styrke felleskapet mellom de forskjellige 
foreningene, oppmuntre til aktiv innsats for 
den lokale menighet og Baptistsamfunnets 
misjonsoppgaver. 

Mer om Baptistkvinnenes historie kan 

du lese her: http://pubadmin.ostfold.net/

data/downloads/232/Jubileumshistori-

e90r-norsk.pdf 

De historiske sitatene er samlet av Kirsti 

Solberg Liland.

Det stod kvinner bakom; … Noen av de mange. 
Faksimile fra Frithjov Iversens bok «Norges baptister 100 år!   
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Det blir et yrende liv på Stavern folkehøgskole, Fredtun disse dagene. 
Fra morgenbønnen, til de siste går til sengs, vil det være et mylder av 
mennesker på tunet. Det blir Sirkus Ducano for barna, Transition samlinger 
for dem fra 10 til 13, Unite for ungdom, 20 + fellesskap for dem som er unge voksne, 
møter og seminarer, tid til gode samtaler og en mulighet til å senke skuldrene. 
Og på kveldene fyrer vi opp grillen mens praten går.

Konsert
Fredag kveld 8. juli blir det stor konsert i Stavernhallen. Mannssambandet har 
ansvar for den. Mannssambandets repertoar spenner over både rock, pop, gospel, 
ballader og nyarrangerte tradisjonelle sanger. Det unike er at musikkstilen 
begeistrer så vel 17-åringer som 70-åringer. Kombinasjonen av musikalsk variajon, 
svingende musikk, humor og åndelig tyngde er Mannssambandets særpreg.

Egil Svartdahl
Kjent som TV-pastoren i mange år, og en gudsbenådet og dyktig forkynnner. 
Egil besøker Blink fredag 8. juli. Han har seminar kl 12.00. Tema for det vil være 
«Gi det videre - en menighet for alle generasjoner?» og tar utgangspunkt i ønsket 
om å formidle til neste generasjon, slik vi fokuserer på med Levende tro satsningen. 
Egil Svartdahl blir i Stavern hele dagen og deltar med tale i kveldsmøtet.

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

V E l K o M M E n  T i l


