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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

Gi det videre 
Magasinet Baptist.no reflekterer denne 
gang mange spennende fasetter av livet 
blant baptister i norge.

Fellesskapet på sommerens Blink, 
100 år med engasjerte kvinner og nytt fra 
arbeidet i Ung baptist med nye krefter. 
regionale møteplasser og fellesskap på 
tvers av menighetene samt innsettelse av 
nye pastorer i to av våre menigheter. 
gleden er stor når mennesker møter 
Jesus og blir døpt i våre menigheter.

På Blink feirer vi vårt store fellesskap. 
vi bygger relasjoner og nyter gode og 
avslappende dager.

Samtidig er Blink en arena hvor vi møter 
Jesus i felles tilbedelse med flere uttrykks-
former og kan inspirere og modellere til livet 
med Jesus når vi kommer hjem til hverdag 
og menighetsliv.

alle Sammen gudstjenestene har gitt 
oss gode erfaringer med flergenerasjons-
gudstjenester og har allerede vært 
inspirasjonskilde for gudstjenestelivet i 
mange av våre menigheter.

«Å gi det videre» var et tydelig budskap 
på årets Blink. 

de generasjonene som har gått foran 
kan vandre sammen med de oppvoksende 
slektene og gi plass til deres trosutvikling og 
uttrykk. det gir stort håp om at slekter skal 
følge slekter i troen på Jesus også i våre 
menigheter. 

vi er godt på vei inn i en ny sesong i 
menighetenes liv. gud inviterer oss til å 
vandre sammen med seg og vi kan la alle 
våre planer være inspirert og formet av Ham.

vi har de seneste årene tatt initiativ til 
Baptistenes Bønnefellesskap og det er 
gledelig å se at det nå nærmer seg 200 
personer som er med å be gjennom dette 
forumet. 

Når vi lar bønn bli et bærende element for 

vårt menighetsliv og felles arbeid, har jeg 

stor tro på at det yrende livet som historiene 

i dette bladet reflekterer, skal føre til vekst og 

fremgang i våre menigheter.

immanuel – gud med oss

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

Felles kirkegrill i Stavanger
Søndag 28. august inviterte Stavanger International Church 
baptistmenighetene i Stavangerområdet til felles kirkegrill. 

av MeTTe Marie HeBneS

Til sammen ble det et fargerikt fellesskap 
med besøk av brødre og søstre fra north 
Sea Baptist Church, Stavanger Baptist-
menighet og Sandnes international Church, 
the Lighthouse.

Stavanger international Church holder 
til på Misjonshøyskolen, som har ypperlige 
områder for store grillfester. Flere telt var satt 
opp, sofaer tatt ut, og ikke mindre enn tre 

hoppeslott var blåst opp for barna. i tillegg 
var det volleyball, fotball og rugby. 

OL-kake
Pastor Joeli annonserte en spesiallaget kake 
gitt av Fijiforeningen til ære for at hans hjem-
land Fiji hadde vunnet sin første gullmedalje i 
oL i sommer! 

det var god og avslappet stemning med 
mange ulike mennesker samlet – men en ting 

har vi alle felles: troen på Jesus og gleden av 
å tilhøre et stort og flerkulturelt fellesskap! 

Takk til Stavanger international Church 
som arrangerte kirkegrillen, og som også 
hadde så mye mat at det var bare å forsyne 
seg! og takk til gud som tross dårlige 
værvarsler gav oss en flott søndag med godt 
fellesskap!

God stemning og godt fellesskap. Tid til både ballspill, en god prat og lek i hoppeslottet. Fotos: Mette Marie Hebnes.
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NyTT fRA MENIGhETENE

Dåp i Setesdal
Ta Mu Paw Sein fra Setesdal Baptist-
menighet hadde gleden av å bli døpt i 
et fjellvann på Bykle søndag 7. august.

av MeTTe Marie HeBneS

vi fikk være med å oppfylle en liten bit av misjons-
befalingen søndag 7. august: “gå ut i all verden og 
gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til 
Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn...”

Ta Mu Paw Sein fra Setesdal Baptistmenighet hadde 
gleden av å bli døpt i et fjellvann på Bykle. Ute var det 
9,5 grad og duskregn, men vannet var litt varmere og 
rammene rundt var fantastiske. Ta Mu Paw (13,5 år) 
forteller at hun har sett fram til denne dagen i to år 
allerede.

integrasjonsleder Mette Marie Hebnes stod for 
dåpshandlingen sammen med pastor eh kaw Mwee 
Sein, og dagen ble behørlig feiret med møte, nattverd 
og et stort karensk festmåltid. gjester var kommet 
tilreisende fra geilo, Langesund, evje og gvarv i tillegg 
til menighetens egne folk, venninner av Ta Mu Paw og 
andre nordmenn som fikk en vakker opplevelse på en 
ellers regntung søndag.

Vi er glade for at unge mennesker 
velger å følge Jesus og vise det gjennom dåpen.

Ønsket 
velkommen 
til Arendal
Svein arild reiersølmoen ble sammen 
med sin kone elin ønsket velkommen som 
pastor i arendal Baptistmenighet søndag 
21. august.

reisersølmoen har bakgrunn fra Misjons-
forbundet, er bosatt i grimstad og har fram 
til nå arbeidet som pastor på T5-senteret i 
arendal. det er et kontaktsenter for byens 
rusmisbrukere som drives av Blå kors. 
reiersølmoen har i mange år vært en av 
lederne i motorsykkelklubben Holy riders.
generalsekretær Terje aadne deltok i inn-
settelsen. 

Menighetsleder Alf Dønnestad hadde gleden av 
å introdusere pastorekteparet Elin og Svein Arild 
Reiersølmoen. Foto: Privat
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Tok fatt 
som pastor 
i hjemme-
menigheten
Monica Zeiffert ble søndag 

21. august innsatt som pastor i 

Kristiansand Baptistmenighet.

av roger daHL

generalsekretær Terje aadne gleder seg 
over at vi får en ny kvinnelig pastor med 
innsettelsen av Monica Zeiffert. Hun kommer 
fra kristiansand, og etter noen år, blant annet 
med arbeid som ungdomspastor i Halden og 
deretter Ålgård, før hun flyttet tilbake til byen 
for noen år siden. 

i velkomstgudstjenesten ble også “gamle-
pastoren” kjell Holtet takket for innsatsen av 
menighetsrådsleder odd roar Zeiffert. Holtet, 
som flyttet til Ålgård i vår, skal fortsatt være 
engasjert i menigheten, blant annet i forhold 
til besøkstjeneste. «Gamlepastoren» Kjell Holtet ble takket av menighetsleder Odd Roar Zeiffert.

Avsluttet mer enn 
40 års pastortjeneste
Lise og Steinar Botten takket av 

som pastorpar i Sel Baptistmenighet. 

av roger daHL

de var fullsatt kirke da Sel Baptistmenighet var samlet til 
gudstjeneste på otta 21. august.

en gudstjeneste som fikk stå i takkens tegn. Lise og Steinar 
Botten ble takket for over 40 års tjeneste som forstanderpar i 
menigheten.

Under Steinars ledelse har menigheten sakte men sikkert 
vokst i størrelse, bønnetjenesten har fått være ne viktig del av 
menighetens virksomhet. Mange, både i gudbrandsdalen og 
utover landet har blitt berørt av gud i den forbindelse.

Lise og Steinar Botten fikk velfortjent takk 
søndag 21. august. Foto: Ulf Magne Løvdahl

Monica Zeiffert i god samtale med generalsekretær Terje Aadne på innsettelsesdagen. 
Fotos: Kristiansand Baptistmenighet.
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Baptistkvinnene feiret 
100-årsjubileum 2.-4. september:

115 damer 
samlet til fest i Trondheim

Eventyret startet i Trondheim og feiringen 
var naturligvis lagt til samme byen og samme kirke.

av roger daHL

– 115 damer var samlet til 100-årsfest i 
Trondheim. det var nettopp her det startet, 
for 100 år siden, på landsmøtet 1916, etter 
litt “press” fra noen menn, sier styreleder 
ruth Bråtveit, og legger til:

– etter press fra noen menn da. For det var 
faktisk slik at på landsmøtet i 1915, så nødet 
P.P overgaard damene til å organisere seg. 
Han argumenterte blant annet med at 
kvinnenes innsats hadde vært med på å 
holde liv i mange små menigheter, ja til 
og med Samfunnet hadde nytt godt av 
kvinnenes arbeid, understreker Baptist-
kvinnenes nåværende leder, ruth Bråtveit.

Kvinnenes innsats
det er fremdeles slik at både menighetene 
og Baptistsamfunnet nyter godt av kvinnenes 
innsats, og det på alle områder av virksom-
heten til baptistene i norge, langt ut over det 
som tradisjonelt har hørt til Baptistkvinnenes 
ansvar. 

det er ikke få bønner som bes der 
kvinnene samles. det er ikke få kroner som 
samles inn og gis til misjonsprosjekter i norge 

Øverst fra venstre:
1. 115 damer samlet til jubileumsfest i Trondheim. Alle fotos: Unni Thorbjørnsen / Synnøve G. Angen
2. Lederne som deltok. F.v. Jorun Blix Olsen, Margun Warem, Synnøve Angen, Turid Nedland og nåværende leder Ruth Bråtveit
3. Kirsti Solberg Liland hadde gjort et flott arbeid med å fortelle historien, som er laget som et flott jubileumshefte.
4. Det var morsomt og lærerikt når kvinneforeningen i Stavanger hadde møte for å avgjøre om de skulle bli med i De Norske Baptisters Kvinne-
forbund.
5. Gunvor Jacobsen fra Andenes var en av de aller eldste kvinnene som hadde tatt turen til jubileet.
6. Gjertrud Knudsen, som sammen med Liv Rise har reist landet rundt med sangen og musikken, var selvsagt på plass i Trondheim. 
Her intervjuet av Turid Nedland.
7. Styret, det gjestende styret fra de europeiske baptistkvinnene og jubileumskomiteen gledet seg over godt fellesskap.
8. Alle fikk hver sin goodiebag; en Freesetveske med mottoet «La gjøre det gode og ikke bli trette».

og i samarbeidslandene. og Baptistkvinnene 
er en selvsagt partner når fellesarrange-
mentene Lederkonferansen og Blink skal 
planlegges og gjennomføres. 

Feiret tre dager til ende
royal garden hotell var stedet for feiringen. 

– Hotellet var en flott ramme for feiringen, 
sier ruth Bråtveit og understreker: 

– Jubileumskomiteen hadde virkelig gjort 
en fantastisk jobb, sier ruth Bråtveit og 
forteller om 115 damer, inkludert nye lands-
menn, styret i european Baptist Women’s 
Union og gjester fra danmark og Libanon.

– Utrolig mange steder i norge var repre-
sentert, fra nord til sør, vest til øst. aase 
Johanne aune og Mette ellinor Boye er to 
dyktige damer som på hver sin måte forkynte 
et budskap som både var inspirerende, 
lærerikt og morsomt. en dyktig gruppe fra 
Lillehammer hadde sagt ja til å lede sang 
og musikk og det gjorde de på en ut-
merket måte, slik at vi fikk møte gud gjenn-
om sangen og musikken, oppsummerer 
kvinnelederen.

Inspirert og fornøyd
Lørdagen gikk det slag i slag, med seminarer, 
kaffe, kaker og sosialt fellesskap. Lørdags-
skvelden startet feiringen med middag og 
festkveld, godt ledet av ruth Bråtveit og kari 
n. Sæthre. det var taler fra fjern og nær. 

– alt i alt en fantastisk markering for å feire 
en 100-åring som absolutt er oppe og går, 
sier styreleder ruth Bråtveit.

Søndag ble det en verdig avslutning med 
en flott gudstjeneste i Trondheim baptistkirke. 
dimitrina oprenova talte, Synnøve g. angen 
ledet og det var mye sang, som gjorde at 
rammen ble god.

– Jeg kan med sikkerhet si at det var 
115 damer som reiste hjem inspirert og 
fornøyd, sier styreleder ruth Bråtveit og 
oppsummerer med noen strofer fra sangen: 
«dine løfter er mange»:

«Herre led du oss frem,  
la oss bli til hjelp for dem,  
som du viser oss trenger en hånd.  
Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be.  
Herre Gud fyll vårt liv med din ånd!»
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– Mennesker må få 
oppleve forvandling og frelse
Ved inspirerende ledersamlinger, regionalt fokus, veiledning og utrustning vil 

generalsekretær Terje Aadne at Baptistsamfunnet skal hjelpe menighetene til vekst. 

av roger daHL

Terje aadne ble sist sommer gjenvalgt 
som generalsekretær i det norske Baptist-
samfunn. det er seks år siden han ble valgt 
første gang, og nå tar han fatt på en ny fire-
årsperiode som kirkesamfunnets leder.

Å være generalsekretær betyr et liv på 
reise. Først og fremst rundt til norske
baptistmenigheter, og mange lurer sikkert på 

om baptistgeneralen har rukket å besøke alle 
menighetene i løpet av disse seks årene?

– nei, jeg har fremdeles noen igjen, 
innrømmer aadne og fortsetter:

– Men, jeg håper å besøke dem som er 
igjen i denne fireårsperioden.

Svært mange baptister rundt omkring i 
landet har lært å kjenne, sette pris på og blitt 
glad i Terje aadne i løpet av de seks årene 

han har tjent som generalsekretær, og også 
før det, da han en periode tjente som inte-
grasjonsleder og stod i menighetsplantingen 
gardermoen kristne fellesskap.

det meste av yrkeslivet til Terje aadne 
hadde vært i orkestergraven, de siste årene 
ved den norske opera. 

– erfaringen som menighetsplanter og 
integrasjonsleder var springbrettet til min nye 

Generalsekretær Terje Aadne 
ble gjenvalgt på landsmøtet:

– Vi trenger å utruste gode ledere på alle plan, som pastorer, ungdomsarbeidere og som pionerer. Foto: Roger Dahl
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oppgave. og det ligger meg veldig på hjertet 
fortsatt med menighetsplanting og inte-
grasjon, kommenterer aadne til overgangen 
fra livet som musiker til kirkeleder.

Høydepunktene
– Når du ser tilbake på årene som general-

sekretær. Hva har vært mest gledelig?

– det er utrolig mye å være glad over. 
alle møtene med enkeltmennesker og med 
menigheter. Samarbeidet med staben og 
hovedstyret. der ligger høydepunktene på 
rekke og rad, svarer Terje aadne, før han 
trekker fram fire ting:

– Lederkonferansen er en av de store 
suksesshistoriene disse årene. at Leder-
konferansen har blitt en møte – og inspi-
rasjonsplass for ledere på alle nivåer i vårt 
kirkesamfunn er viktig. Jeg tror det har vært 
med å styrke vår felles identitet og også vært 
en god møteplass for å gi retning og nye 
kontakter, sier Terje aadne og fortsetter:

– det er utrolig spennende på leder-
konferansene, med ledere fra 15 til 85 år 
på samme konferanse og med det tydelige 
flerkulturelle preget. Samtidig er jeg glad for 
at vi har fått til en egen samling for pastorene 
i tilknytning til konferansen.

Flergenerasjonsfokus
– det andre høydepunktet jeg har lyst å 
trekke fram er alle sammen, som startet med 
formiddagssamlingene på Blink. nå ser vi at 
det mange steder vokser fram en sterkere 
og mer tydelig flergenerasjonsbevissthet i 
menighetene. noe som jeg absolutt tror er 
en frukt av arbeidet med alle sammen, sier 
baptistgeneralen og forteller at det tredje 
høydepunktet han tenker på er satsningen på 
Ungt lederskap.

der en over en toårsperiode har fått følge 

en gruppe unge ledere på veien mot større 
modning og bevissthet som kristne ledere. 
der en ser at mange av disse er med å ta 
ansvar i ulike oppgaver. i høst starter det 
andre kullet.

– dessuten tenker jeg at fokuset på 
menighetsplanting har vært og er viktig. vi 
har sett at mange nye menigheter har blitt 
plantet og er lagt til Baptistsamfunnet, under-
streker aadne og fortsetter:

– det er veldig gledelig å se at flere 
«norske» menighetsplantinger etableres. Jeg 
er også glad for at vi har fått lagt en grunn-
lag for et bønnefokus og den teologiske 
samtalen.

Menighetenes beste
– Hva ønsker du å prioritere som leder i den 

nye generalsekretærperioden?

– Jeg tror vekst er viktig. Jeg vil gjerne at 
vi som kirkesamfunn skal vokse. at vi skal se 
at mennesker oppleve forvandling og frelse. 
og at våre menigheter skal lykkes i å nå ut 
til nye mennesker, som de skal få se tar imot 
frelsen.

– Hva skal du/vi gjøre for det?

– noe av det vi som fellesskap kan gjøre er 
å inspirere til vekst på konferanser, ved besøk 
og andre sammenhenger hvor vi møter 
medlemmene våre. 

– Men også ved å ha et fokus på leder- 
og menighetsutvikling, sier Terje aadne og 
henviser til kirkesamfunnets strategier for 
menighetsutvikling med veiledning og flere 
ulike programmer til «menighetens beste».

Terje aadne er opptatt av utrustning og å 
sikre god utdannelse for ledere, ved utvikling 
av skoleeierstrategier og utøvelse av eierskap 
på baptistenes skoler.

– For vi trenger å utruste gode ledere på 
alle plan, som pastorer, ungdomsarbeidere 

og som pionerer.

Møteplassene
– Så tror jeg møteplassene er viktig å 
fokusere på. der opplever en ofte at en 
kan få synergier, for eksempel i regional 
sammenheng. Jeg tror vi kan gjøre mye 
sammen for å nå bredere ut. derfor er det 
mitt ønske å styrke menighetens relasjoner 
og bånd til hverandre, for det er ofte lettere å 
tenke strategisk på regionalt plan, sier aadne, 
og trekker fram nord-norge som et fyrlys for 
dette.

– For å nå ut i storbyene, for eksempel i 
oslo-regionen, er vi helt avhengig av å dra 
lasset sammen som et regionalt fellesskap. 
aadne snakker varmt om at vi trenger å se 
vekst og positiv utvikling i de store byene. 
det er der flest mennesker bor. det er der 
det er mest potensial for studentarbeid, og 
for menighetsplantinger. 

– i storbyene er det mye misjonsmark, 
oppsummerer aadne.

– dessuten, sier baptistgeneralen og 
understreker: 

– Jeg må få med viktigheten av å lese 
Bibelen sammen. Han forteller at i flere ulike 
fora har han sett et ønske om lese sammen, 
og han er ikke i tvil om nytteverdien.

– Jeg tror at om vi lykkes med det vil vi 
kunne styrke vår felles identitet som baptister 
i norge, avslutter Terje aadne, som er valgt 
som generalsekretær til sommeren 2020. 

– Det er utrolig mye å være glad over. Alle møtene med enkelt-

mennesker og med menigheter. Samarbeidet med staben og 

hovedstyret. Der ligger høydepunktene på rekke og rad. Terje Aadne
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– Det har satt 
min sjel i brann
Det var takknemlighet, glede og begeistring 
etter fine stevnedager, men og en tydelig 
utfordring om å nå ut med evangeliet.

av roger daHL

Stemningen var på topp til det siste. nesten 500 Blink-deltakere hadde 
latt seg utfordre gjennom Blink-uka. alt godt oppsummert i sangverset:

Navnet Jesus må jeg elske 

det har satt min sjel i brann. 

Ved det navnet fant jeg frelse 

intet annet frelse kan.

avslutningssangen på Blink oppsummerte dagene godt. Fra landsmøtet 
med viktige veivalg, opplegget for barn og ungdom, feiringen av 
Baptistkvinnenes 100-årsjubileum til inspirerende kveldsmøter med 
dyktige forkynnere som hver for seg bygget opp under temaet vi når ut – 
i verden med evangeliet.

1. Magritt Brustad fra Tromsø Baptistmenighet talte i åpningsmøtet 
torsdag kveld.
2. Egil Svartdahl utfordret på å gi det videre til nye generasjoner i sin tale.
3. Philip Kamara og kona Hawa hadde utfordringen om å gå ut med seg 
fra Sierra Leone i møtet lørdag kveld.

6.-10. juli 2016:
Vi når ut - i verden med evangeliet

Begeistringen var til å ta og kjenne på søndag formiddag. Fotos: Roger Dahl
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6.-10. juli 2016:

Første migrant med 
styrelederansvar
Shalome Croos, som tok over som styreleder i Ung baptist 
på årsmøtet i mars, er den første norske baptiststyrelederen 
med migrantbakgrunn. Shalome kommer fra oslo, er med i 
Tamil grace evangelical Church, og er til daglig student. 
Hun ble presentert for Blink av Bente Sandtorp.

Gode medarbeidere 
er nødvendig
Mange er med å gjør en innsats for at Blink skal bli bra. 
noen er godt synlige i ulike oppgaver og funksjoner. 
andre ser vi godt resultatene etter. For eksempel gjengen 
som styrer lys og lyd i de ulike samlingene. På bildet er 
gjermund Tolås godt i gang med lydmiksen. Han og de 
andre medarbeiderne bakerst i salen gjør en kjempegod 
jobb. i år får de representere de frivillige medarbeiderne, 
som til sammen utgjør en stor gruppe. 
Tusen takk for innsatsen.

Gnistrende konsert
Fredag kveld var det konsert med Mannssambandet, 
som ble startet i forbindelse med Tv-aksjonen i 1995 
på nrk Tv, da Frelsesarmeen ble tildelt innsamlingen til 
humanitære formål. 

Mannssambandet fikk en sentral rolle med musikalske 
innslag, og har siden fortsatt å utvikle sin musikk og 
musikalske egenart. På selve aksjonen sang de sammen 
med alt fra operasangere til Leningrad Cowboys!

Til konserten på Blink hadde de med seg et repertoar 
som spenner over både rock, pop, gospel, ballader og 
nyarrangerte tradisjonelle sanger. god sang og musikk 
i kombinasjonen med humor og åndelig tyngde preget 
kvelden.



12  

hovEdSAkEN

For femte år på rad 
kunne Agnar Sæli og 
alle andre starte dagen 
med Alle sammen.

av roger daHL

også i 2016 ble alle sammen et av de de-
siderte høydepunktene for Blink-deltakerne. 
Blink-teamet fra Tistedal var på plass i år 
igjen. nå med tre generasjoner sammen på 
scenen. Sircustroppen med løven Leon og 
sircusdirektør ole Torvaldo, elefanten elvira, 
gorillaen georg og linedanseren Blondi var på 
plass i år også.

To dager hadde de ansvar for forkynnelsen 
sammen med dag eivind noreid og Monica 
Zeiffert. På den siste alle sammen guds-
tjenesten var malermestrene Brun der med 
malershow og trylletriks.

det siste året har alle sammen konsep-
tet blitt utvidet, slik at ulike alle sammen 
gudstjenester tilbys menigheter som ønsker å 
arbeide bevist med barne- og familiefokuset. 
de kan få hjelp til å lage gode samlinger 
rundt konseptet. dette er en del av Levende 
tro fokuset.

Topp stemning på Alle sammen

Blink-teamet var med å løfte stemningen blant alle Blink-deltakerne. Fotos: Roger Dahl

Hele sircustroppen sammen med Alle sammen sjefen Agnar Sæli.

Malermestrene Brun inspirerte nok en gang barn og voksne.
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Nye menigheter
i landsmøtets åpning ble tre nye menigheter tatt opp i Baptistsamfunnet.  
det er Sinai Christian Church, som er burmesiskbasert og har tilhold på 
aurskog. oslo international Familiy Church fra oslo, som er engelsktalende 
og hovedsakelig har medlemmer fra afrika og asia, og ethiopian evangelical 
Church in oslo, som har etiopisk/eritreiske medlemmer. Menighetene ble intro-
dusert av integrasjonsleder Mette Marie Hebnes.

Tre nye pastorer
det er alltid høytid med forbønn for nye pastorer og med-
arbeidere. i år ble vlad Costin fra Ålgård Baptistmenighet, 
Tobias giese fra vikna Baptistmenighet og Tiang Mal Bawitian 
fra vest agder Chin Church bedt for og innsatt som pastorer i 
det norske Baptistsamfunn. 

Costin har fullført Bachelor ved HLT og er i gang med et 

menighetsplantingsprosjekt i et av boligområdene på Ålgård. 
giese har bakgrunn som pastor fra Tyskland og flyttet til 

norge for å bli pastor i vikna Baptistmenighet sist vinter.
Tiang Mal Bawitian er pastor i vest agder Chin Church 

og vil også kunne være til støtte for medlemmer i andre chin-
menigheter som trenger pastorale tjenester.
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uNG BApTIST

Gir et år til arbeid i Guds rike
Ung baptist har i mange år tilbudt unge mennesker et meningsfullt år som Tid for Gud-arbeider.

av roaLd ZeiFFerT

Fram til sommeren 2017 har en seks 
arbeidere i tjeneste. i august var disse samlet 
på Stabekk for undervisning og fellesskap. 
Årets gruppe skal gjøre tjeneste i norge, i 
estland og i Burma, og to av dem har kom-
met fra USa for å være arbeidere her i norge.

Emily Peng og Rosi Duh Thluai Par
disse to er de aller første som prøver Tid for 
gud Utland. arbeidssted blir en chin-
menighet i yangoon med cirka 1500 
medlemmer. oppgaver er hovedsakelig 
barne- og ungdomsarbeid. de reiser 
24. september og kommer tilbake til Blink.

emily kommer fra drammen Baptist-
menighet og rosi er med i norway Chin 
Mission Church

Giedrius Aleksandravicius
arbeidssted blir norsk forening for gatebarn i 
estland (noge), Peeteli sotsial keskus, Tallinn 
(Peeteli-kirken). oppgaver er sosialt arbeid 
og å bygge kristent fellesskap blant russisk-
talende barn og ungdommer som bruker 
Peeteli-kirkens dagsenter. giedrius kommer 
fra Skien Baptistmenighet. 

Allison og Jeremiah Hurst
arbeidssted er Skien Baptistmenighet. 

oppgaver er mest ungdomsarbeid, men 
også i menighetens musikkliv. allison og 
Jeremiah er de første fra vår samarbeidskirke 
i virginia som kommer for å være Tid for 
gud-arbeidere. 

Ole Thorvald Helland
arbeidssted blir Stavanger Baptistmenighet. 
oppgaver er menighetens barne- og ung-
domsarbeid. ole Thorvald er opprinnelig fra 
Ålgård Baptistmenighet.

Norsk baptistungdom reparerte 
hus for vanskeligstilte

I sommer reiste totalt 51 ungdommer på team til Virginia, 
blant annet for å gjøre praktisk og diakonalt arbeid, 

i tillegg til et møte med USA.

av roaLd ZeiFFerT

Ungdommene deltok på impact!, som 
arrangeres av vår samarbeidspartner Baptist 
general association of virginia. Teamet ble 
ledet av ungdomspastor Thomas Birkeland 
fra Tistedal, sammen med flere andre ledere. 
deltakerne kom fra hele landet, og fikk en 
uforglemmelig opplevelse.

reaksjonene i etterkant har vært at det 

var en svært vellykket tur, og de fikk oppleve 
mye spennende. en sentral del av teamet er 
å hjelpe mennesker som trenger det, og det 
norske teamet var med på å fikse opp flere 
hus.

dette gjorde så sterkt inntrykk på lokal-
befolkningen at de til og med kom på 
nyhetene. en viktig målsetning med misjons-
teamene til Ung baptist er å utfordre de som 

Huset til Mrs Miller var et av flere hus 
ungdommene jobbet med. Det fikk nytt 
tak på grunn av innsatsen til de norske 
ungdommene. Foto: Simon Drengsrud Dahl.

reiser på team, la de se mer av hva gud gjør, 
og hva han har kalt den enkelte til. 

To av ungdommene, amalie Lund og 
Fredrik aasen, var der i hele seks uker og 
jobbet som en del av staben i denne organi-
sasjonen. 

Frokost og godt fellesskap var det da Tid for Gud-arbeiderne var samlet til kursdager på Stabekk. F.v. Emily Peng, 
Rosi Duh Thluai Par, Giedrius Aleksandravicius, Jeremiah Hurst, Allison Hurst og Ole Thorvald Helland. Foto: Ung baptist.
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NORAD-midler gir økt 
livskvalitet i Nord-Kongo

Vi har søkt om nesten 2.300.000 kroner for 2017. Midler som skal hjelpe samarbeidskirken 
vår, CBCN, til å drive gode prosjekter som forandrer livssituasjonen til tusener av mennesker.

av LiSe kyLLingSTad

Skole
Skolene i kongo har forholdsvis nylig endret 
undervisningsmetoden fra kun å bruke fore-
lesning til å involvere barna i mye større grad. 
de blir oppfordret til å stille spørsmål, og de 
må blant annet jobbe i grupper. 

Lærere og elever i den norske skolen 
kjenner igjen denne metoden, og vi er nok 
alle enig i at det er en bra metode som 
skaper selvstendige elever.

CBCn driver rundt 200 skoler fordelt på 
barnetrinn, ungdomstrinn og videregående. 
norad-støtten gir dem mulighet til å kurse 
alle lærerne sine i den nye undervisnings-
metoden. 

Støtten bidrar også til at yrkesskolene 
blir utstyrt med materiale slik at elevene får 
praktisere, for eksempel hvordan man bruker 
hammer og sag. Likeså får foreldreutvalgene 
og elevrådene opplæring i hvordan de kan 
bidra til at skolene fungerer best mulig for at 
læringsutbyttet skal bli bra.

MISJoN

Lese- og skriveopplæring
i Bas-Uélé er det mange som er analfabeter, 
særlig kvinner. de har ikke fått gå på skolen, 
men har måttet være hjemme og hjelpe mor 
med husarbeidet. Heldigvis er denne trenden 
i ferd med å snu, og stadig flere jenter tar 
studiekompetanse.

CBCn bruker norad-midler til opp-
læring av personer til å undervise i lese- og 
skriveopplæring. de har rundt 250 klasser 
for analfabeter, og metoden som brukes gir 
resultater etter to måneder. da kan de lese 
og skrive! Mange kvinner har fått en større 
selvtillit etter at de har fått lære lese- og 
skrivekunsten. de blir også bedt om å 
ta på seg verv i menigheten og lokal-
samfunnet som de tidligere ikke kunne 
mestre som analfabeter.

Sivile rettigheter
Hos oss tar vi det som en selvfølge at 
systemene rundt oss fungerer, og at vi ikke 
blir utsatt for trakassering og ubehag i møte 
med offentlige instanser som for eksempel 

politi og skattemyndigheter. Slik er det 
dessverre ikke i Bas-Uélé. der opplever 
befolkningen for eksempel at de blir tvunget 
til å betale avgift for å ha solcelle-panel på 
taket til hytten sin.

CBCn driver et prosjekt som henvender 
seg både til myndighetene og til befolk-
ningen. Målet med prosjektet er at folk skal 
kunne stå opp og stå sammen mot urett 
og trakassering. Likeså at de ansatte i ulike 
offentlige organer skal bli påvirket til å utøve 
sin rolle i samfunnet på en god måte.

vi har også søkt om midler til å føre videre 
spare- og lånegruppene og utvikling av 
CBCn som organisasjon. det kan du lese 
mer om på nettsidene, http://baptist.no/

lese/article/1397935 

Praktisk håndtverk er bra å kunne. Fra “snekkerlinja”. Foto: Britt Janne Helland.
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Tok Levende 
tro med på ferie

Etter Blink 2016 tok Leon og Georg med 
seg fem norske familier fra Tistedal og Kristiansand til Bulgaria på misjonsteam.

av roaLd ZeiFFerT

det var mange spente barn, ungdommer og 
voksne som møttes på gardermoen, hva var 
det egentlig en hadde begitt seg ut på. 

Linda Lexander forteller at de ble med på 
teamet For å kunne gjøre noe sammen som 
familie, litt utenom vanlig ferie. Se annen 
kultur og at Jesus er med oss i alt vi gjør 
uansett hvor vi er. 

Mens ida oline Sæli synes at leir er veldig 
gøy, og tenkte det ville være interessant å se 
hvordan de har leir i et annet land. andreas 
gledet seg til å se hvordan andre har møter, 
hvordan de ber og egentlig hvordan deres 
forhold til gud er. Han reiste også for å ville 
bli mer kjent med gud.

Samhandling
nesten ett år tidligere hadde agnar Sæli og 
roald Zeiffert, begge ansatt i Ung baptist 
vært i Bulgaria og sett på muligheten for å 
arrangere et familieteam til Bulgaria. dette 
var helt nytt for både oss i norge og for 
dem i Bulgaria. 

i møte med dem ble våre erfaringer og 
tenkning om Levende tro og alle Sammen 
presentert, og det ble møtt med stor entusi-
asme fra de bulgarske lederne. dette var noe 
de hadde lyst til å se mer av, og teste ut i sitt 
eget land.

våre bulgarske samarbeidspartnere er 

kjent for mange i norge både gjennom besøk 
på Blink og BU leiren i fjor. de er svært 
dyktige, og har et stort arbeid i landet. de 
har både barneleirer og ungdomsleirer men 
de har ikke hatt særlig fokus på familiearbeid. 
etter vi hadde presentert litt hvordan vi arbei-
det i norge bestemte de seg for å arrangere 
en familieleir sammen med oss. 

det første vi ble enige om var at språket på 
leiren måtte være bulgarsk og norsk, ingen 
av barna kunne engelsk noe særlig. det var 
også viktig at møtene ble oppfattet som 
meningsfulle for alle, både ulike aldre, kulturer 
og språk. 

Store deler av lovsangsteamet fra Tistedal 
var med på teamet, og de hadde på forhånd 
mailet og skypet med lovsangsteamet fra 
Bulgaria. det endte med fantastisk god 
lovsang der vi lærte nye sanger på bulgarsk 
og de ble veldig gode på å synge ”gi meg 
Jesus”, som i løpet av leiren også ble over-
satt til bulgarsk. 

Babels forvirring, eller?
Selve leiren startet onsdag kveld, men vi 
fra norge kom ikke før ganske sent, så etter 
en busstur som var litt lenger en flyturen til 
Bulgaria, var vi mest klare for en god natts 
søvn. Før det var ledermøte klokken åtte 
neste dag. der vi skulle finne ut hvordan 
vi skulle gjennomføre vårt første møte 
klokken ti. i løpet av våren hadde vi skrevet 
hele manuset, alt som skulle gjøres og sies 
på møtene på norsk, oversatt det til engelsk, 
sendt det til Bulgaria som hadde oversatt det 
til bulgarsk. nå skulle det endelig bli klart om 
dette kom til å fungere. 

alle Sammen møtene var annerledes enn 
på Blink, selv om det var lett å kjenne igjen 
flere elementer. Løven Leon og gorillaen 
georg fikk minst like god velkomst, på sin 
første misjonsreise, som de får på Blink. 
de satte temaet før møtene, og skapte 
stor begeistring. de likte seg så godt at de 
bestemte seg for å bli misjonærer i Bulgaria. 
Men har lovet at de skal komme hjem til 

norge til Blink 2017! 
Leiren inneholdt også aktiviteter, som var 

ganske slitsomt i 37 grader, heldigvis fikk vi 
også tid til en siesta midt på dagen. noen 
aktiviteter var mer halsbrekkende enn andre, 
og høydepunktet for blant annet amanda 
Lexander var å kjøre sippoline over et vann 
fullt av skilpadder. 

Barna må på misjonsreise
etter leiren var ferdig avsluttet vi teamet 
med å være en uke på ferie sammen ved 
Svartehavet. For mange ble det en etter-
lengtet mulighet for å bade, og vi fikk også 
her et godt sosialt samhold, og vennskapet 
både blant barna og de voksne ble enda 
sterkere. 

kirsti Tresnes sier at de som familie er så 
takknemlige for at de fikk mulighet til å reise 
på team, og vil gjerne bli med neste gang. 
Mens Benjamin Zeiffert sier at alle barn må 
reise på misjonsreise. 

Tilbakemeldingene fra baptistsamfunnet i 
Bulgaria er at de var svært fornøyd, og de har 
allerede begynt å planlegge en ny familieleir 
neste år. de ble inspirert av både Levende 
Tro arbeidet, og av alle Sammen samlingene 
og vil jobbe videre med de konseptene i 
Bulgaria. 

Misjonsteam

y

y

y

Ung baptist har sendt omtrent 
80 personer på misjonsteam i 
2016, til Kongo, USA og Bulgaria. 

Lederutvikling, evangelisering og 
utveksling er sentrale elementer i 
misjonsteamene 

Det arrangeres ungdomsteam 
hvert år, og familieteam annet 
hvert år. 

Gode vennskap

BARn oG UnGE

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

y

 

y

y

En helhetlig tenkning for tros-
opplæring der hjemmets rolle 
står veldig sterkt.

Ung baptist tilbyr å hjelpe 
menighetene med å utarbeide 
sin egen plan for trosopplæring 
som tar utgangspunkt i der 
menigheten er i dag, og de 
ressursene menigheten har.

Mange baptistmenigheter har 
allerede utarbeidet en plan og 
ser hvordan den styrker det 
lokale arbeidet. 

Alle Sammen

y

 

y

y

Godt kjent fra Blink. 
Et gudstjenestekonsept som 
er for alle sammen, der særlig 
barna er godt ivaretatt. 

En egen arbeidsgruppe lager 
opplegg for Alle Sammen 
gudstjenester som kan brukes 
i lokale menigheter i baptist-
samfunnet. 

Nå er det brukt i misjonsarbeid 
og inspirer bulgarske baptister 
til å satse på Levende Tro arbeid. 

På leir med bulgarske og norske familier. 
Fotos: Ida Oline Sæli og Kirsti Tresnes

Alle sammen fungerte godt på bulgarsk og norsk.

Gorillaen Georg og Løven Leon ble igjen som 
misjonærer i Bulgaria. Men de kommer til Blink 
neste år. Blir spennende å høre om året i Bulgaria da.

Tid til lek og moro

17
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Det kan vi forsikre.

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.  
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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.  

europeiske baptistledere, inkludert eBF-president, asatur nahapetyan, visepresident 
Jenni entrican og generalsekretær Tony Peck, sammen med Baptist World alliance-
president Paul Msiza og ukrainske baptistledere, fikk møt den ukrainske presidenten 
Petro Poroshenko.

Les mer om møtet:  

http://ebf.org/world-baptist-leaders-meet-with-ukraines-president-poroshenko

i dag var det en dårlig dag. det er sant at det også er svært gode og vakre dager 
for frivillig arbeid, men i dag var en av de dårlige. For hver dag kommer flere og flere 
flyktninger, som må leve under umenneskelige forhold i gatene i Thessaloniki. de sover 
i parker og forlatte bygninger, og må spise søppel som de finner i byens søppelkasser. 
Parken foran jernbanestasjonen i Thessaloniki er et velkjent sted for menneskesmuglere, 
der flyktningene venter i håp om at de skal ha nok penger til å betale for en tur til 
Makedonia, Serbia og kroatia.

Les mer om hjelpearbeidernes opplevelser:  

http://ebf.org/today-was-a-bad-day 

Baptistene, sammen med andre kristne retninger i Brasil, har vært engasjert i 
misjonsarbeid i rio de Janeiro i forbindelse med Sommer-oL og Paralympics. 
de olympiske leker var 5. til 21. august, mens Paralympics ble 
holdt 7. til 18. september.

Les mer om misjonærenes opplevelser:  

http://bwanet.org/news/news-releases

Baptistledere møtte den ukrainske presidenten

Møte med flyktningene i Thessaloniki

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

Støtt gjerne våre annonsører!

din misjonsgave betyr mye for våre venner i 
samarbeidskirkene! 

Lær mer om å være en disippel og bli utrustet.

For deg som er

-leder for barn og ungdom

-leder for voksne

-er med i menighetsrådet

-er pastor

-som på annet vis er leder, eller ønsker å

 

10.-12. mars 2017 (pastordager 8.-10.)
Hotel Ambassadeur i drammen

lære mer om å være leder i Guds rike

jesus – den store forskjellen 

Bli med på Baptistenes lederkonferanse
du kan gi på giro 3000.15.13105 eller på 

Vipps til 10910, merkes med «Misjonsgaver»
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Vi gratulerer

Pastor Peder Martin Idsøe Liland, Stavanger 

fyller 75 år 12. oktober. Fra han som ung mann 

begynte studier ved Baptistenes Teologiske 

Seminar har Liland alltid vært engasjert og tydelig. 

Som pastor og forkynner, som skolemann og teolog,  

som redaktør av Banneret, og ved å stå opp mot 

urett, blant annet gjennom amnesty. 

Liland ha teologisk utdannelse fra det internasjo-

nale baptistseminaret som den gang lå i Sveits, og 

en Ph.d. fra andover newton Theological School/

Boston College i USa. Han har blant annet vært 

pastor i narvik, Bærum og Stavanger, og i noen 

år redaktør av Banneret. Liland jobbet mange år 

i skoleverket, og var pastor ved siden av dette 

arbeidet.

etter avsluttet lønnet arbeid har Liland en rekke 

år bodd i Lillesand og nedlagt en betydelig innsats i 

menigheten der, før han og kona guro flyttet tilbake 

til Stavanger. 

Almar Martinsen, Bø i Vesterålen fyller 70 år 

13. oktober. Helt fra ungdommen har almar hatt en 

evangelists tjeneste, og virket blant annet sammen 

med broren Helge. det er ikke få anledninger der 

almar har tatt trekkspillet med seg for å synge og 

spille, og dele evangeliet om Jesus, ofte sammen 

med kona Synnøve så lenge hun levde. 

almar har i mange år hatt ansvaret som 

forstander i Bø Baptistmenighet, og han står frem-

deles i spissen for dette arbeidet.

Misjonsleder Lise Kyllingstad, Oslo fyller 50 år 

15. oktober. Lise er en god medarbeider i Baptist-

samfunnets administrasjon og forvalter misjons-

arbeidet på en god måte. i forhold til bistands-

arbeidet i kongo, så vel som kontakten rundt alle de 

menighetsbyggende tiltakene vi støtter i flere land.

Lise har sosialfaglig utdannelse som barneverns-

pedagog og har blant annet jobbet i barnevernet, 

på grubeli, vært lærer for misjonærbarna i 
kongo, og var for noen år siden misjonskonsulent 
i Baptistsamfunnet i flere år. For snaue to år siden 
begynte Lise som misjonsleder.

Lise er engasjert som en av lederne i menighets-

planten Home i oslo. 

det norske Baptistsamfunn gratulerer med fødsels-

dagene, og ønsker guds velsignelse over dem og 

tiden som følger.

Terje Aadne

Generalsekretær

Minns du 
sången konserter i 

Halden og Oslo
22. oktober synger koret i Halden baptist-

kirke kl 19.00 og 23. oktober i Oslo
 1. baptistkirke kl 16.00.

Med i koret er rundt 45 sangere og musikere fra stort sett hele landet, 
men de fleste kommer fra nord-norge. 

våren 2008 kom en sammen første gang til en øvelsesdag, med 
konsert på kvelden. Siden har en møttes til slike øvelses- og konsert-
dager flere ganger, på forskjellige steder i norge. 

koret setter pris på å få formidle noe av den tradisjonelle sangen og 
musikken fra kirke og bedehusliv i de siste tiårene. knut olaf Frikstad 
er musikalsk leder og Hermod Bakkevoll tar seg av alt det praktiske.
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N Y H E T E R  F R A  V E N T U R A  F O R L A G

www.venturaforlag.no
Gratis porto for kjøp av bøker over kr. 300,-

E-post: post@venturaforlag.no  •  Tlf. 78 89 29 98 
Adresse: Grimerudvegen 77, 2312 Ottestad

I tillegg til bøker tilbyr vi også tolke utstyr og trådløse mikrofoner til forsamlinger. Vi impor-
terer merket Chiayo fra Taiwan. Dette fi rmaet har 40 års erfaring og leverer god kvalitet 

til en rimelig pris. Vi har solgt dette i fl ere år med gode 
erfaringer til mange menigheter i Norge. Tolken kan 

evt. sitte i annet rom. Settene kan brukes til fl ere 
språk og kan leveres i en praktisk ladekoffert 

med plass til 16 eller 30 enheter, dette gjør 
det enkelt å håndtere utlån av mottaker. 

Ta kontakt for salg og utleie.

Tolkeutstyr for menigheten

NYE BØKER FRA VENTURA

Ventura er et nytt kristent forlag som 
ønsker å utgi verdibasert litteratur. 
Se www.venturaforlag.no 

Bergen Baptistkirke flyttet i år 2000 inn i nybygg på Slettebakken i Bergen, omgitt av store 
bolig- og friområder, kjøpesenter, idrettsanlegg, bybane, skoler og barnehager. Menigheten 
har opplevd en sterk utvikling ikke minst på grunn av tilstrømning av troende fra mange land. 
Våre største innvandrergrupper er fra Burma, Vietnam, Sri Lanka og baltiske land.   

Satsingsområder  
i menigheten er for tiden:  

 
 Bønnetjeneste 
 Barne- og ungdomsarbeid  
 Sang- og musikktjeneste 
 Flerkulturelt samarbeid 

 
Vi deltar i Det Norske Baptist-
samfunns misjonsarbeid, men 
er også engasjert i hjelpear-

beid initiert av egne  
medlemmer. 

Vår nåværende pastor pensjonerer seg 31.12.2016. 
Nå søker vi ny pastor/forstander i opptil 100 % stilling. 

Vi søker en person som kan arbeide selvstendig og samtidig har 
relasjonsbyggende egenskaper.  
I tillegg til forkynnelse, sjelesorg og administrative oppgaver, er 
det ønsket at søker vil engasjere seg og inspirere til fortsatt 
arbeid innen satsingsområdene.  
 
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Forutsetning for 
ansettelse er at søker har/får godkjenning som pastor i Det 
Norske Baptistsamfunn.  

Lønn og pensjon etter Det Norske Baptistsamfunns regulativ.  

Spørsmål om stillingen kan stilles til leder av menighetsrådet, Svein Tuft, tlf. 412 35 101, E-post:  
kontor.bergenbaptist@gmail.com. Stillingen kan tiltredes etter avtale. Skriftlig søknad med CV kan  
sendes på e-post eller til Bergen Baptistmenighet, Postboks 2946 Slettebakken, 5823 Bergen.  
Ytterligere informasjon om menigheten finnes på vår nettside www.bergenbaptist.no  

Vil du være pastor 
for en fargerik  

menighet i Bergen? 
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Dåp i Valdres
Første juli feiret baptistgruppa i Aurdal i 
Valdres dåp. Barbro Helga Nordrum og 
Annika Cecilie Næsstrøm Olesen ble døpt.

av roger daHL

virksomheten i valdres er bygget opp rundt serveringstedet 
Munkekroen, som drives av Maria og Peter næsstrøm, og er 
tilknyttet gardermoen kristne fellesskap.

Pastor roald Juliussen fra Lillehammer har besøkt den lille 
baptistgruppa flere ganger, og på sin 83-årsdag ble han invitert 
til valdres for å forrette dåp.  

Peter næsstrøm, som deltok i dåpshandlingene sier i en 
kommentar at det var flott - stort og nesten ikke kaldt.

Øverst: Barbro Helga Nordrum og Annika Cecilie Næsstrøm 
Olesen fra Valdres ble døpt 1. juli. Foto: Peter Næsstrøm.
Nederst: Alle som deltok i dåpsmarkeringen. 

Alle sammen 
fokus i Midt-Norge
Siste helg i august inviterte baptistene 
i Midt-Norge til regional samling i Trondheim. 
Tema for helgen var «Gi det videre».

av roger daHL

Birgit andersen fra Skien var invitert for å ha forkynnelsen i to alle sammen 
samlinger, og ha et seminar om Levende tro-fokuset blant baptistene. 
også Tobias giese fra vikna og roger dahl fra Baptistsamfunnet deltok med 
forkynnelse.

deltakere, som kom fra flere av menighetene i Midt-norge, sluttet opp om 
samlingen, som var lagt til Trondheim baptistkirke. Selv om oppslutningen var 
mindre enn forventet er det et ønske om å kunne tilby en tilsvarende samling 
også neste år.

Bare fire av ti som vokser opp i tilknytning til en kristen menighet blir værende engasjert. 
Birgit Andersen demonstrerte hvorfor Levende tro er en viktig satsning i sitt seminar om 
satsningen. Foto: Roger Dahl

BARn oG UnGE

Mer info   http://www.baptist.no/barnogunge
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Bli fast giver til 
misjonen i dag!

du kan fylle ut kupongen 
til høyre og sende den inn 
eller du kan registrere deg 
som fast giver elektronisk 
på http://baptist.no/gaver 

S v a r k u p o n g
 Jeg vil gi min støtte til Det Norske Baptistsamfunn – Internasjonal Misjon 

med kr. __________ pr. måned

Formål:  Sierra Leone  Thailand  Burma  Kongo

Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000 informerer vi om 
følgende: Når du støtter Det Norske Baptistsamfunn vil vi 
oppbevare informasjon om at du har gitt, og gjør oppmerksom på 
at du i fremtiden kan komme til å motta materiell fra oss. Vi vil 
ikke utlevere ditt navn og adresse til andre med unntak av 
eventuelle krav fra offentlige myndigheter, for eksempel 
skatteetaten vedrørende eventuelt skattefradrag.

   Jeg ønsker skattefradrag, mitt personnummer er

For firma / bedrifter skrives foretaksnummer:

          

    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  ____________________________________

Postnr/sted _________________________________
Beløpet trekkes den 20. i måneden 
Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen
(DNB sparer bankgebyr)                              

Sted ___________    Dato ___________  Underskrift _____________________________

KID (fylles ut av DNB) Avtalen sendes/leveres til

Det Norske Baptistsamfunn
Michelets vei 62c, 1368 Stabekk.

NB

Disse opplysningene / rubrikkene må med i kupongen.

Mvh

Roger

Du gir håp 
for framtiden
Dine gaver gir barn- og 
unge et bedre liv.

- Til å høre om Jesus
- Til å få skolegang
- Til å få medisinsk hjelp

Dine gaver er med å gjøre en 
forskjell!

dine gaver til vår misjon betyr håp; om et 
bedre liv, en mulighet til å høre om Jesus 
og en mulighet til å bli kristen for mange 
mennesker i Burma, i Thailand, i Sierra 
Leone og i kongo. 

Vi trenger faste givere.  
Det gir trygghet for at vi kan hjelpe 
dem som trenger hjelp.

Foto: Britt Janne Helland


