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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

En jul som varer hele året 

lEdER

«nå er det jul igjen og nå er det jul igjen og 
jula varer helt til påske» er en sangstrofe som 
mange kjenner.

Julefortellingen fra Matteus og Lukas-
evangeliet om Jesu fødsel er guds budskap 
om fred på jord. 

Sammen med juletradisjoner, mat, gaver 
og fellesskap er julen en årlig begivenhet 
som samler de fleste rundt i våre tusen hjem.

erfaringen av fellesskap og feiring er like 
mangfoldig som livet er; for mange den 
beste tiden på året; for andre den mest 
sårbare tiden på året. For noen ensomhet, 
for andre gode opplevelser med barn, familie 
og venner.

Juleevangeliet handler ikke først og fremst 
om denne ene feiringen. engelens profeti til 
Josef har et innhold som gir håp om en jul 
som varer hele året; 

«Se, jomfruen skal bli med barn og føde en 

sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – 

det betyr: Gud med oss».

gud er ikke bare til de store markeringer, 

men ønsker å vandre sammen med oss hver 
dag.

Med Jesus i hverdagen, kan erfaringen 
av guds kjærlighet bryte gjennom alle livets 
faser og skape håp, glede og fred hvor vi enn 
befinner oss i livet.

Like stort er ordet fra Johannes evangeliet:
og ordet ble menneske og tok bolig iblant 

oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som 
den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde 
og sannhet.

Tenk hvis guds nærvær, nåde og kjærlig-
het kan bli tilgjengelig for de vi møter?

når guds nærvær fyller og forvandler oss, 
er mitt håp at alle de vi møter på vår vei kan 
få oppleve den samme fred som englene 
sang om.

Kan vi være immanuel – gud med oss, 
så kan flere få oppleve jul hele året. 

Med ønske om en velsignet jul.

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

Feiret 15-års-
jubileum med stor fest

Faith Baptist Church i Oslo, 
som har tamilsk bakgrunn, markerte jubileet i oktober.

av roger daHL

Faith Baptist Church i oslo var den andre etnisk baserte 
menigheten som ble tatt opp som medlemsmenighet i 
det norske Baptistsamfunn. i oktober feiret de at det har 
gått 15 år.

Fra starten bestod menigheten av tamilske innflyttere. 
de fleste av pionerene i menigheten hadde i forkant tilknytning 
til oslo 1. Baptistmenighet. Siden har menigheten vokst og 
utviklet seg og egne lokaler er kjøpt i Stålfjæra 20 i oslo. 

Menigheten, som ledes av pastor anton Sinnathamby, 
driver et omfattende arbeid både i oslo og blant tamiler
på Sri Lanka og i india. Menigheten har også nådd inn til 
singalesere gjennom plantingen av Faith Baptist Church 
på Kypros. Menigheten på Kypros ble i 2015 tatt opp som 

medlem i european Baptist Federation.
Til 15-årsjubileet hadde man et godt forberedt program 

som inkluderte både drama og dans. Barn og ungdom var 
godt inkludert i programmet, og aron Stiuvert ble satt inn som 
ny ungdomsleder.

Ung baptist var representert med integrasjonskonsulent 
espen Thilesen, og Baptistsamfunnet med generalsekretær 
Terje aadne. vi gratulerer med jubileet, og særlig alle barn og 
ungdommer i menigheten.

For flere bilder: http://baptist.no/lese/article/1400041 

Generalsekretær Terje Aadne gratulerte pastor Anton Sinnathamby og Faith Baptist Church. 

Barn og unge var sentrale i feiringen av Faith Baptist Church sitt 15-årsjubileum. Begge foto: Espen Thilesen

FLERKULTURELT KiRKEsAMFUnn

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

Velkomstfest for 
the Lighthouse, Sandnes

Søndag 30. oktober markerte vi at Sandnes International Church, 
the Lighthouse med pastor Joeli i spissen er blitt medlem i 
Det Norske Baptistsamfunn med en flott festgudstjeneste.

av MeTTe Marie HeBneS

ekteparet Joeli og elin Baleiwai fikk for 
noen år siden visjonen om å starte en 
ny internasjonal menighet i Sandnes. 
På velkomstgudstjenesten fortalte 
pastor Joeli hvordan gud la ned 
visjonen om en liten plante som vokste 
opp mens han lå på sykehus og skulle 
opereres. Tanken og visjonen gav ikke 
slipp, og ekteparet bestemte seg for å 
satse. de fortalte barna sine om planen, 
men at de ikke hadde noe navn på 
menigheten enda. Litt senere kom 
dattera deres tilbake med en tegning 
av et fyrtårn - og slik fikk menigheten 
navnet the Lighthouse.

i festgudstjenesten fortalte pastor i 
Ålgård baptistmenighet Magnar Mæland 
hvilken viktig betydning fyrtårn har 
hatt for reisende langs kysten i norge, 

hvordan lyset fra fyrtårnet hadde stått 
i over 100 år og ledet folk trygt i havn. 
generalsekretær Terje aadne talte over 
temaet “Jesus-den store forskjellen” og 
tok utgangpunkt i Matteus 18.20: 
“der hvor to eller tre er samlet, der er 
jeg midt i blant dere”. Han trakk fram 
hvor viktig fellesskap er. 

Pastor i Sandnes Baptistmenighet, 
dag eivind noreid, fortalte hvor mye 
fellesskapet med Lighthouse, som de 
har invitert inn i kirken sin, har betydd 
for ham personlig og for menigheten. 
Han trakk fram forsoningstanken og 
at vi gjenspeiler himmelen når vi står 
sammen - så vi kan like godt begynne 
å øve oss her nede! 

Leder i Stavanger Baptistmenighet, 
gunnar Krunenes, leste fra Salmene 
“gud, la det lykkes” og ønsket guds 

velsignelse over menigheten, og inte-
grasjon leder Mette Marie Hebnes delte 
fra efeserne 2 om hvordan gud river 
ned skillevegger og gjør oss ett i Ham. 
alt gjenspeiler den nye menighets-
plantingen.

det var et fargerikt fellesskap med 
mennesker fra fire kontinenter, fantastisk 
lovsang og deilig internasjonal mat og 
tid til fellesskap etter møtet. vi setter 
stor pris på at Sandnes international 
Church, the Lighthouse har valgt å bli 
en del av storfamilien i det norske 
Baptistsamfunn og ønsker guds 
velsignelse videre i byggingen av et 
fellesskap i stadig endring.

Dag Eivind Noreid, fortalte i festsamlingen om hvor mye fellesskapet med Lighthouse, og pastor Joeli Baleiwai som de har invitert 
inn i kirken sin, har betydd for ham personlig og for menigheten. Foto: Mette Marie Hebnes

FLERKULTURELT KiRKEsAMFUnn

Mer info   http://www.baptist.no/flerkulturelt
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– Dere gjør kristen sang 
og musikk attraktiv igjen!
Det var kommentaren som kom fra en begeistret tilhører
i Halden. Minns Du Sången-koret gjestet nest siste helg i 
oktober Halden og Oslo for å ha to konserter.

av FranK einar HanSen 

Tilnærmet fullsatte kirker gav ekstra 
inspirasjon til koret, som også fikk gode 
tilbakemeldinger fra publikum.

– dere er ikke bare gode på musikk 
og sang, men dere leverer tekster med 
innhold som gir trøst og håp i livets ulike 
faser.

– dere gjør kristen sang og musikk 

Minns du sången-koret stod godt på for å 
levere best mulig til konsertene. Bildet er 
fra konserten i Halden. Foto: Gordon Øhrn

Sel Baptistmenighet overtok 
i begynnelsen av oktober nye lokaler

Sel Baptistmenighet har i lengre tid gått med 
tanker og planer om å utvide lokalene, men har ikke hatt 

den nødvendige økonomi til dette.

av: ULF Magne LøvdaHL

gleden var derfor stor da normisjon på otta henvendte seg til menigheten for en tid 
siden og delte sine tanker med baptistene. de siste årene har normisjon leid ut sitt 
bedehus til Frivilligsentralen, men nå ønsket de at Baptistkirken skulle overta bygget 
«fordi baptistkirken forkynner guds ord.» 

Baptistkirken overtar sammen med bygget også et mindre lån som normisjon 
hadde.

den «nye» Baptistkirken på otta har da fått betydelig mer plass og flere rom til sin 
virksomhet fremover. Utleie av leiligheten i bygget gir også god inntekt for å ivareta lån 
etc. Menigheten opplever dette som guds velsignelse, og takker normisjon for denne 
generøse gaven. 

Sel Baptistmenighet innviet lokalene i bønn 5. oktober. Foto: Ulf Magne Løvdahl
Sortlandsbaptistene 
trenger større kirkelokale

Den revitaliserte baptist-
menigheten på Sortland 
har de siste årene vært på 
jakt etter større og lettere 
tilgjengelig kirkelokale.

av FranK einar HanSen

Baptistene lot rive det gamle kirkebygget 
oppført tidlig på 1900 tallet og skulle få en 
gjenytelse for å gi stille disponibel tomta det 
stod på. Lokalene er i andre etasje i bygget 
på bildet. Behovet for større lokaler er nå til 
stede.
Les mer: http://baptist.no/lese/article

/1402837 

attraktivt igjen.

«Trampeklapp»
etter konserten i Halden var det «fest-
middag» på Bakgården restaurant, før alle 
tok kveld og gjorde klart for reise til oslo 
1. Baptistmenighet.

etter en burmesisk smakfull lunsj og en 
kort øvelse, ble kirkesalen langsomt fylt til 

siste stol.
Begge plasser ble det «trampeklapp» 

og krav om ekstranummer. Både kor og 
publikum hadde trivelige kvelder.

Mange har stilt spørsmålet om MdS-
koret vil fortsette sine konserter. Ut fra det 
magasinet Baptist.no har grunn til å tro 
er det allerede i gang arbeid for konserter 
i 2017.

FLERKULTURELT KiRKEsAMFUnn

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

Jobben Lillehammer 
fikk årets Bykirkapris

Søndag 20. november ble Bykirkaprisen delt ut for fjerde gang. 
Denne gangen til Frelsesarmebaserte Jobben Lillehammer.

av roger daHL

Bykirka er en ung menighet som ønsker å 
være lett tilgjengelig for alle på Lillehammer! 
Menighetens visjon er: «Å være en kirke i 
byen, for byen.»

Prisen
– det betyr blant annet at det er viktig for 
oss å vise at vi bryr oss om byen vår og 
menneskene som bor her, sa pastor Jan 
Sverre Bekkelund, i forbindelse med over-
rekkelsen av Bykirkaprisen 2016. 

– en måte å vise det på er ved å hedre 
mennesker som gjør noe godt for andre, 
fortsatte Bekkelund: 

– derfor opprettet vi Bykirkaprisen! Som er 
en konkret måte vi i Bykirka kan vise at vi bryr 

oss om byen vår! vi setter pris på, og ønsker 
å anerkjenne personer og organisasjoner 
som bidrar til å gjøre livet lysere for andre 
mennesker, sa Bekkelund og presiserte:

– Spesielt de som har ting å slite med, eller 
på en eller annen måte opplever utfordringer 
i livet!

Jobben Lillehammer
det er en stor glede og få dele ut Bykirka-
prisen til Jobben Lillehammer, sa Jan Sverre 
Bekkelund i gudstjenesten 20. november. 

Jobben Lillehammer. drives av Frelses-
armeen, og ledes av Henrik Stjær. Jobben 
er nærmest et begrep i Lillehammer, betyr 
mye for mange mennesker, og har gjort det 
gjennom flere år. 

Jobben Lillehammer er et arbeidstrenings-
tilbud for rusmiddelavhengige over 18 år. 
Målsetningen med prosjektet er at deltakerne 
skal:

-Ha noe å gå til
-Ha noe meningsfullt å gjøre
-oppleve å være en del av samfunnet

Jobben tilbyr et bredt spekter av arbeidsopp-
gaver. arbeidsdagen er mandag til torsdag, 
kl 10.00-14.00. det utbetales ikke lønn, 
men 50 kroner timen brutto som motiva-
sjonspenger ved dagens slutt. Jobben drives 
i regi av Frelsesarmeen og finansieres av 
Lillehammer kommune.

Soup, Soap, Salvation
– Siden Jobben drives av Frelsesarmeen 

Henrik Stjær (th) som leder Jobben Lillehammer, fikk Bykirkaprisen, som er på 5000 kroner, 
overrakt av Jan Sverre Bekkelund i gudstjenesten 20. november. Foto: Roger Dahl
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kjenner nok vi i Bykirka at vi står litt nær dette 
arbeidet og at vi som kirke kan identifisere 
oss med det, fortsatte Bekkelund og la til:

– Frelsesarmeen har et av verdens mest 
kjente motto: Soup, Soap, Salvation, eller på 
norsk; Suppe, Såpe og Frelse. noen synes 
nok dette høres litt rart ut.  Jeg synes det er 
helt fantastisk! det viser at dere har omsorg 
for HeLe mennesket!

Bekkelund understreket at det sammen-
faller med Bykirkas ønske. 

– Men hos Frelsesarmeen kommer det til 
utrykk på andre måter enn hos Bykirka og er 
veldig konkret og praktisk, mente Bekkelund.

– For Bykirkas motto; Kom som du er, 
gå hjem som deg selv, handler om at vi 
har opplevd at et møte med Jesus Kristus 
forvandler mennesker. og gjør oss i stand til 
å være den vi var skapt til å være!

Ordet ble kjøtt og flytta inn i 
nabolaget
i Johannes 1,14 heter det «og ordet ble 
menneske og tok bolig iblant oss.»

– Hva betyr dette for oss?, spurte 
Bekkelund og ga selv svaret:  Jo, det kan 
sies så konkret som en gjorde: «ordet ble 
kjøtt og flytta inn i nabolaget». det betyr at 
gud selv, ved sin Hellige Ånd, har flytta inn 
i mennesker som har tatt imot Han. På den 
måten har gud flytta inn i nabolaget!

– at noen ser en verdi i å gi av seg selv 
og sin tid er avgjørende for å lykkes med det 

formålet en har satt seg, fortsatte Bekkelund 
og forklarte:

– Jobben, eller Frelsesarmeen som sådan 
kan, akkurat som Bykirka, aldri bli bedre enn 
menneskene som er der. Så vidt jeg vet er 
det mange mennesker. som opplever et møte 
med dere på Jobben og i Frelsesarmeen som 
et godt møte.

– dere ser de som kommer til dere som 
verdifulle mennesker, og er flinke til å se det 
potensialet som hver enkelt har og dere 
oppmuntrer og bygger opp ved å gi posi-
tiv bekreftelse og praktisk hjelp til de som 
trenger det. der er dere et forbilde for veldig 
mange i det dere gjør. også for oss som er 
opptatt av å være kirke. derfor er vi veldig 
glade for at det er akkurat dere som er her i 
dag, for å motta Bykirkaprisen, sa Bekkelund.

Jesus, vår rollemodell
– det er flott å ha noen gode mennesker 
som forbilde eller rollemodeller. Som kristne 
har vi også et annet forbilde, Jesus! Han er 
guds sønn og vi anerkjenner Han som både 
vegen, sannheten og livet! vi tror at Han er 
den eneste vegen til gud. den eneste vegen 
til frelse!

– Uansett om man tror på det eller ikke så 
er Jesus et fantastisk forbilde for mennesker. 
det står i bibelen at Han gikk omkring over alt 
og gjorde vel. Han helbredet mennesker. Han 
underviste, trøstet, formante og mettet sultne 
og tørste, fortsatte Bekkelund i sin begrunn-

else for tildelingen og avsluttet slik:
– det sies om Jesus at Han hadde en unik 

evne til å være nær andre mennesker. vi leser 
mange steder i bibelen at når mennesker. 
kom til Jesus så spurte Han dem: «Hva vil du 
jeg skal gjøre for deg?»

– Jeg tipper at det er nært opp til det 
spørsmålet mange blir møtt med når de 
oppsøker Frelsesarmeen og Jobben her på 
Lillehammer! derfor er det en verdig mottaker 
av Bykirkaprisen vi har sammen med oss her 
i dag!

Nye lokaler
Bykirka Lillehammer, som siden etablerin-
gen har holdt til i et kafélokale i tilknytning til 
byens gågate, har i høst fått nye lokaler. 

en fikk ikke brukt kaféen slik en hadde 
ønsket. Fra i høst leier menigheten i 
stedet lokaler på Misjonshuset, som eies av 
normisjon, og ligger rett med buss- og 
jernbanestasjonen i Lillehammer sentrum. 

«Å være en kirke i byen, for byen.»

MEniGHETsUTViKLinG

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

Bedt om et misjons-
oppdrag de siste to årene

Egentlig hadde Allison (26) og Jeremiah Hurst (25) tenkt seg som misjonærer til India, men 
så kom de til Skien isteden i begynnelsen av juni, som Tid for Gud-arbeidere og misjonærer.

av Jan SæTHre

Baptistmenigheten i Skien setter stor pris på 
dem, etter å ha lært dem å kjenne de måned-
ene de har vært her.

Oppbrudd
allison forteller at det føltes bra å slutte 
på jobben og å si opp leiekontrakten for 
leiligheten, fordi gud hadde en plan for oss.

de måtte ut av komfortsonen sin. Hun 
hadde vært lærer på ungdomsskolen, mens 
Jeremiah var lovsangsleder i en menighet, 
samtidig gav han også gitarundervisning på 
fritiden. de hadde ikke hørt om norge, før 
en samtale med gabriel Stephen, startet 
prosessen med å komme til Skien.

Ledertrening i Virginia
Begge har vært med i ledertrenings-

programmet optic, som baptistsamfunnet i 
virginia har for å utruste unge ledere.

Jeremiah sier at han lærte at det er helt i 
orden å være forskjellig, med langt hår. gud 
bruker meg slik jeg er, og det er helt utrolig å 
se hva gud har forberedt for oss her i Skien. 

– Jeg vil oppfordre, kanskje spesielt de 
unge, til å være seg selv. det er mange som 
sliter med selvbildet, understreker Jeremiah.

Menigheten
– et menneske kan ikke vise alt hva gud er, 
men fellesskapet i menigheten får fram mer 
av dybden, forteller Jeremiah. allison skyter 
inn at det er viktig å verdsette ulikhetene, for 
da kan andre sider av troen bli vist.

i tillegg til musikk og ungdomsarbeid i 
Skien skal de også ha arbeidsoppgaver i Ung 
Baptist, blant annet i forbindelse med leirer.

Oppvekst
Jeremiah kommer fra en baptistfamilie i 
virginia, hvor faren er pastor. allison ble født i 
alaska, men flyttet snart til Texas og deretter 
virginia, fordi foreldrene arbeidet i militæret. 
Moren er african Methodist episcopal Church 
og faren er baptist.

Forhåpninger
de ønsker å bli invitert på middag, begge 
ønsker å se elg, og Jeremiah håper at han får 
spist kongekrabbe en gang! de planlegger i 
utgangspunktet å være i to år.

God relasjon til Virginia
allison og Jeremiah er de første fra Ung 
baptist samarbeidskirke i virginia som 
kommer for å være Tid for gud-arbeidere i 
norge. 

Hadde bedt om misjonstjeneste. 
Det ble Norge i stedet for India for 
Allison og Jeremiah Hurst. Fotos: Jan Sæthre
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i juni var 51 norske ungdommer i virginia 
på misjonsteam. de deltok på impact!, som 
arrangeres av samarbeidspartneren Baptist 
general association of virginia. 

også i 2013 reiste en gruppe ungdommer, 
i hovedsak fra Skien, til virgina på misjons-
team. 

Baptistene i virginia har også tidligere 
betydd mye for norge. rett etter andre 
verdenskrig ga rivermont avenue 
Baptist Church i Lynchburg, virginia et større 
pengebeløp til norge, som blant annet ble 
startkapitalen for rivermont ungdomssenter 
i nord-norge, som altså fikk navnet sitt på 
grunn av denne gaven. rivermont avenue 
Baptist Church hadde på 1940-tallet Josef 
nordenhaug fra norge som pastor. 

– Et menneske kan 

ikke vise alt hva Gud 

er, men fellesskapet i 

menigheten får fram 

mer av dybden. 

Jeremiah Hurst

Skien Baptistmenighet tok godt imot Allison og Jeremiah Hurst da de i sommer kom til Norge og Skien. 

Allison og Jeremiah har en tjeneste med mye fokus på sang og musikk.

Å se elg er et ønske både Allison og Jeremiah har for årene i Norge.

BARn oG UnGE

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

«Det lyser i stille grender»:

Frå jolehefte til salmebok

av niLS-PeTTer enSTad

det skal ha vore ein steikande varm sumar-
dag i 1931. i hagen til Klokkargarden i dale i 
Sunnfjord sat ein ung mann i skuggen av eit 
tre og skreiv. det var lyrikaren Jakob Sande, 
som to år før hadde gjeve ut diktsamlinga 
«Svarte næter», ei bok som hadde fått mykje 
merksemd. diktet han skreiv no var tinga av 
joleheftet «Jol i Sunnfjord». diktet het berre 
«Jolekveld», og det første av dei fem versa 
byrja slik: «det lyser i stille grender/av 
tindrande ljos i kveld/og tusunde barne-
hender/mot himmelen ljosa held».

alt året etter fekk diktet melodi. Lars 
Stubhaug, lærar i vevring i Sunnfjord, laga 
ein tone og arrangerte han for kor. Songen 
var mykje nytta og tekst og tone vart trykt i 

Det lyser i stille grender. 
Illustrasjonsfoto: yaymicro

gula Tidend i 1934. då ei ny utgåve av Lars 
Søraas si songbok kom i 1948, var teksten 
med, men no med ein melodi av Søraas sjølv. 
det er denne melodien som sidan har vore 
knytt til songen, jamvel om i alt ni kompo-
nistar har laga melodiar til Sande sin tekst. 
På 1980-talet var songen folkeeige, ikkje 
minst takka Sissel Kyrkjebø sin versjon på 
joleplata hennar frå 1987. Men alt i 1985 
sto songen, med Søraas sin melodi, i norsk 
Salmebok.

Fem eller fire vers?
då songen vart publisert første gong, hadde 
han fem vers. Seinare strauk Sande det siste 
verset, der han syng om «barnet, guds son 
og sonar/som myrkret for evig batt». det var 
vore diskutert kvifor han strauk dette verset, 

om det vart for «kristeleg» for han. Sjølv sa 
han at han syntes det var for dårleg. -ein 
kan ikkje binde mørket, skal ha vore ein av 
årsakene han gav. i norsk Salmebok står 
alle fem versa, sjølv om familien protesterte 
mot dette, og synte til Sande sitt eige ynskje. 
Salmebokkomiteen endra også «myrkret» i 
siste line til «døden».

Sande var elles ikkje redd for det «kriste-
lege» - pasjonssalmen «du som låg i natti 
seine» er noko av det sterkaste ein har i 
salmeboka. Her heiter det i siste verset: «Lær 
mi sjel kor du laut lida/syn meg såret ditt i 
sida/styrk og nør mi veike tru». dette diktet 
vart skrive same år som «det lyser i stille 
grender», og var også med i samlinga som 
kom den hausten: «Storm frå vest». Mange 
har tolka det som ein reaksjon på noko av 
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Kjelder:

eide, ove: Jakob Sande – liv – dikting (det 
norske Samlaget, 2006) 
Sørebø, Herbjørn: ein storm frå vest – Jakob 
Sande, veit eg (det norske Samlaget, 2000)

Fire lys
i de fleste norske hjem har man en eller annen form adventsstake der man har lys 
i adventstiden. det er en skikk som vi tror «alltid» har vært praktisert, men den er 
faktisk ikke stort mer enn hundre år gammel. det er skrevet flere sanger om de fire 
adventslysene. inger Hagerup, som ikke var noen kristen, skrev et dikt der disse 
lysene står for glede, for håp, for lengsel og for fred.

det er fire lys som enhver kristen kan slutte seg til, og som er en del av enhver 
kristen julefeiring. englenes budskap på Betlehemsmarken den første julenatt fanger 
opp alt dette: «Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: i dag er 
det født dere en frelser i davids by»; og i sangen: «ære være gud i det høyeste, og 
fred på jorden blant mennesker gud har glede i» (Lukas 2, 11 og 14).

Julen er lysets fest. «det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til 
verden» (Johannes 1,9). KPK

den kritikken den fyrste samlinga hans fekk, 
mellom anna frå meldaren i avisa dagen. 

det lyser i stille grender» står ikkje i nokon 
av dei diktsamlingane Jakob Sande sjølv 
ga ut, heller ikkje i «dikt i samling», som 
han sjølv redigerte. Her luka han ut fleire dikt 
frå dei fyrste samlingane sine. Men då 
gyldendal i 1998 gav ut ei ny og komplett 
utgåve av «dikt i samling», var også «Jole-
kveld» frå 1931 med – ein song som hadde 
vorte elska og mykje sunge i åra som var 
gått. KPK
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hoVEdSAkEN

av TorBJørn greiPSLand, KPK

ikke bare synges “Julekveldvisa” landet over, 
men elever og studenter og mange andre 
kommer til Prøysenhuset for å se stua der 
Prøysen vokste opp, og høre Bergan og 
andre fortelle om dikteren.

om melodien sier Per inge Bergan at 
valget falt på arnljot Høylands melodi, en 
melodi som første gang ble brukt til en revy-
vise på Sem lærerskole under krigen.

– Høyland, som senere ble matematikk-
professor i Trondheim, er ikke kjent for noen 
annen melodi etter det jeg vet, men både 
han og alf Prøysen var aktive i miljøet rundt 
Sem lærerskole i asker. alf Prøysen var 
knyttet til vøien gård i asker som gards-
arbeider i hele krigsperioden., sier Bergan.

– Hva i julevisa synes du særlig speiler 

evangeliet?

– På en spesiell måte klarer alf Prøysen 
å bygge ei bru mellom himmel og jord, og 
plassere en historie som skjedde for 2000 
år siden inn i en liten grå hverdagslig stue på 
Hedemarken. visa formidler at dette gjelder 
alle unger til alle tider. Han lager ei bru mellom 
krybba i Betlehem og oss som lever i dag. 
Jeg kjenner ingen julevise som gjør det så 
vakkert.

Skepsis snudd
Men Bergan forteller at til tider har visa blitt 
uglesett i visse kristne kretser og fått litt 
trange kår med tanke på plass i både sang-
bok og salmebok. de noe trange kår visa har 

hatt til nå, skyldes kanskje det som står om 
at “Far hans sto og lo”. Josef var jo ikke far til 
Jesus, det var gud selv som var det.

– For alf Prøysen tror jeg ikke dette var så 
viktig. Han ønsket å gjøre ei vise så enkel at 
alle forsto, og hang seg ikke opp i detaljer 
eller riktige teologiske utsagn.

eller det kunne kanskje være latteren 
i visa som plaget noen. Pensjonert prest 
reidar Paulsen mener at dette var bevisst 
fra alf Prøysens side. i Bibelen møter vi 
flere personer om bryter ut i latter når de 
møter helt uforutsette opphevelser, som for 
eksempel abraham når han får høre at kona 
Sara skal ha barn på sine gamle dager. dette 
var noe alf Prøysen visste og spilte på, ifølge 
Paulsen.

Stillferdige Alf Prøysen 
satte dype spor
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Prøysen-stua slik den står på museet i 
Ringsaker. KPK-foto: Torbjørn Greipsland.

– Ei bru mellom himmelen og ei krubbe 

og ei ku? “ei ku” er den bare med for rimets 

skyld?

– Ja, det tror jeg. Men ser vi på tradisjonen 
med julekrybber, møter vi ofte både okse, ku 
og esel, som for eksempel i julesangen: “og 
okse der og asen stod”.

Bibel og salmebok på nattbordet
– I Prøysen-stua på Prøysen-museet 

ligger bibel og samlebok på nattbordet. Blir 

besøkende overrasket over at Bibelen og 

salmeboken var så viktige for Prøysen?

– vi møter forskjellige reaksjoner når 
besøkende ser bibel og salmebok på natt-
bordet i Prøysenstua. Flere vil nok tenke at 
det var vanlig på den tiden. det var tradi-

sjonen den gangen, og kanskje det eneste 
folk i husmannstuene hadde av bøker. andre 
igjen tenker nok ikke så mye over det, før vi 
gjør dem oppmerksomme på det. når det 
passer slik at det er naturlig å nevne det, 
formidler vi at det på en forsiktig og spesiell 
måte forteller noe om Prøysens kristne tro.

Mange bibelske motiv
– Har Prøysen med bibelske motiv i andre 

sanger?

– vi møter bibelske motiv i flere av hans 
sanger. Foruten “Julekveldsvisa” vil jeg 
spesielt nevne “du skal få en dag i mårå”, 
som formidler noe om nåde og tilgivelse. 
den ble til mens hans mor, Julie Prøysen, 
lå på det siste. i visa “ Jørgen Hattemaker” 
framheves et skaperverk der det ikke er noen 
forskjell på kong Salomo, Lea lettvint eller 
Jørgen Hattemaker. nei, “graset er grønt for 
æille”. og i visa “Trestemt sang”, som er mer 
ukjent for de fleste, får vi flere assosiasjoner 
til bibelske tekster, teksten om “Tolleren i 
tempelet” er den som er mest nærliggende 
å nevne.

Bergan vil også nevne “visa hennes 
Hilma”.

– På en fin måte viser alf Prøysen 
kunnskap om både rebekka som nærmest 
ble skakk av å dra opp “vatten”, og Maria, 
som satt og “lydde”. På forunderlig vis klarer 
alf Prøysen på den ene side å male bilde 
av både smerten, slitet og det store mørke 
i livet, og på den andre side å minne om 
håpet, om perleporten og himmelens stjerner. 
det skulle vel ikke være tvil om hva Hilma 
håpet på når “pusten hennes stæinse”.

Privatsak
– Hva har Prøysen sagt om sin tro?

– alf Prøysen var svært så forsiktig med å 
uttrykke seg om sin tro. Som hedmarkinger 
flest, så han på det som en privatsak, noe 
som en ikke formidler til hvem som helst. Fra 
personer som stod ham nær, vet vi at han ble 
spurt om dette, uten at han gav så klare svar. 
dette må hver enkelt finne ut av selv, var mer 
holdningen de ble møtt med.

allikevel ser vi at alf Prøysen hadde som 
en rød trå gjennom det han skrev. i flere viser 
og sanger ser vi spor og forsiktige uttrykk 
for gudstro og lengsel etter noe evig. at han 
var en aktiv bibelleser, vet vi også. Flere av 
sangene hans sier noe om det. det fortelles 
at han hadde med seg Bibelen når han reiste 
rundt på turneer. i Sverige ble han utfordret 
på dette en gang han delte rom med en 
svensk trubadur. alf Prøysen la som vanlig 

Bibelen på nattbordet og svensken ble 
forbauset og spurte: “Leser du i den der?”. 
“Ja, det gjør jeg”, svarte alf.

Vennskapet med doktor Lundby
Bergan trekker også fram hans personlige 
vennskap med doktor einar Lundby som 
bekreftelse på hans tro.

– de kunne til og med opptre på møter 
sammen, hvor Lundby hadde andakt og alf 
Prøysen sang. dette skjedde kanskje først 
og fremst på Lundbys retreatsenter, hvor alf 
Prøysen ofte var på besøk når han var ensom 
og deprimert. en hending som rystet familien 
Prøysen, var da sønnen Ketil ble påkjørt av 
en lastebil utenfor hjemmet deres i nittedal. 
Ketil lå lenge på sykehus og det var svært 
alvorlig. da ringte alf Prøysen til sin venn 
einar Lundby og uttrykte sin nød. “Ber 
du da, alf”, spurte einar Lundby. “Ja, jeg 
knepper hendene så de er helt hvite”, kunne 
alf Prøysen fortelle.

da alf Prøysen lå på det siste, var det 
nettopp hans venn einar Lundby som kom 
på besøk. de visste begge at det gikk mot 
slutten.

“Hva vil du skal stå igjen etter deg når 
du er borte”, spurte Lundby. alf Prøysen 
svarte da: “du skal få en dag i mårå” og 
“Julekveldsvisa”. Begge disse sangene er 
på en spesiell måte med på og uttrykker noe 
om tro, om nåde, tilgivelse og evighet, sier 
Bergan, og føyer til:

– Kanskje var det nettopp slik, at selv om 
ikke alf Prøysen stod på barrikadene med 
løftet flagg og fortalte om sin tro, så har han 
satt spor i den retning som kanskje går både 
dypere og lengre enn noen kunne drømme 
om. KPK.

– Da Alf Prøysen ble 
utfordret i 1950 på 

å lage ei julevise, tror 
jeg ikke han hadde noe 

begrep om at den skulle 
bli så kjent og populær. 

Det sier Per Inge Bergan 
som er ansatt ved Prøy-

senhuset i Ringsaker.

Den folkekjære trubaduren 
på sokkel i Nittedal, der han

bodde med familien sin. 
Foto: Roger Dahl
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Bykirka Lillehammer ønsker alle lesere 
av Baptist.no ei velsignet jul fylt av glede 
og fred! Og et 
godt nytt år med 
forventing til Gud!

Mo i Rana Baptistmenighet 
ønsker alle en velsignet jul og 
et godt nytt år!

Otto Danielsen

Oslo 1. Baptistmenighet vil ønske alle sine 
medlemmer og venner en velsignet jule-
høytid. Takk for året som er gått. Vi ber om 
velsignelse over det nye året.

Oslo Baptistmenighet, 
Vålerenga Baptistkirke  
ønsker bladets lesere en gledelig 
julehøytid og et velsignet nytt år.

Raufoss baptistkirke 
ønsker alle Baptist.no-lesere en fredfull 
julehøytid og et velsignet godt nytt år!

Risør Baptistmenighet 
hilser alle landets baptister med 
ønske om en god jul og godt nytt år.

Rjukan Baptistmenighet 
ønsker alle Baptist.no 
sine lesere en velsignet 
julehøytid og et godt 
nytt år.

Sandnes Baptistmenighet 
ønsker velsignet jul og 
et godt nytt år til trossøsken!

Skien Baptistmenighet. 
Velsignet julehøytid!
Vi vil rope ut et nådens år fra Herren!

Baptistkirken på Sommarøy ønsker deg 
en fredfull jul og et velsignet nytt år!

Vi ønsker alle en fredfull julehøytid 
og et velsignet godt nytt år!

Hilsen Stavanger Baptistmenighet 
v/pastor Dag Frode Vaagsnes 
og menighetsrådet

Vi ønsker alle en velsignet julehøytid 
og et godt nytt år!

Hilsen Steinkjer Baptistmenighet

Porsgrunn Baptistmenighet ønsker alle 
leserne av Baptist.no, 
menighetene og arbeids-
grenene i Det Norske Baptist-
samfunn en velsignet julehøytid 
og et godt nytt år. 

Tistedal Baptistmenighet 
ønsker alle en velsignet jul og et godt nytt år!

Med ønske om en velsignet 
julehøytid og et rikt nytt år.

Tromsø Baptistmenighet 

Ålesund Baptistmenighet 
ønsker landets baptistmenigheter en 
velsignet julehøytid og et seierrikt
nyttår med vekst og framgang for Guds rike.

Ålgård Baptistmenighet 
ønsker en velsignet julehøytid 
og et rikt nytt år!

Åse Baptistmenighet 
ønsker alle som leser Baptist.no 
ei riktig god og fredfull jul og 
Guds rike velsignelse i arbeid og fritid i 2017.

hilsen

Lik o� på Facebook!

Gardermoen Kristne Fellesskap
Vi ønsker alle våre menigheter i Baptist-
samfunnet en gledelig jul med håpet om 
at Ordet som ble menneske skal gjøre en 
forskjell i menighet og lokalsamfunn i året 
som kommer.

Velkommen til å feire jul i Baptistkirken.
Søndag 18. desember kl. 11.00: Vi synger julen inn. Menighetens sang- og musikk krefter og Arild Brun Svendsen. 
Julaften kl. 15.00: Familiegudstjeneste ved Arild Brun Svendsen.
Første nyttårsdag kl. 11.00: Direktesendt felleskirkelig gudstjeneste fra Fredrikstad Domkirke på NRK radio. 
Preken ved metodistpastor Frøydis Grinna. Sang av Trosvik blanda kor og Morten Gjerløw Larsen.
Søndag 8. januar kl. 16.00: Juletrefest for hele familien ved Torsnes Brass og Arild Brun Svendsen
Vi ønsker alle en velsignet julehøytid og et godt nytt år! Hilsen Fredrikstad Baptistmenighet v/ pastor Arild Brun Svendsen

En levende menighet
for alle generasjoner!
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Lillehammer baptistmenighet
ønsker alle baptister i Norge

God Jul og et velsignet Nyttår!
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og menighetsrådet

Vi ønsker alle en velsignet julehøytid 
og et godt nytt år!

Hilsen Steinkjer Baptistmenighet

Porsgrunn Baptistmenighet ønsker alle 
leserne av Baptist.no, 
menighetene og arbeids-
grenene i Det Norske Baptist-
samfunn en velsignet julehøytid 
og et godt nytt år. 

Tistedal Baptistmenighet 
ønsker alle en velsignet jul og et godt nytt år!
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julehøytid og et rikt nytt år.

Tromsø Baptistmenighet 

Ålesund Baptistmenighet 
ønsker landets baptistmenigheter en 
velsignet julehøytid og et seierrikt
nyttår med vekst og framgang for Guds rike.

Ålgård Baptistmenighet 
ønsker en velsignet julehøytid 
og et rikt nytt år!

Åse Baptistmenighet 
ønsker alle som leser Baptist.no 
ei riktig god og fredfull jul og 
Guds rike velsignelse i arbeid og fritid i 2017.

hilsen

Lik o� på Facebook!

Gardermoen Kristne Fellesskap
Vi ønsker alle våre menigheter i Baptist-
samfunnet en gledelig jul med håpet om 
at Ordet som ble menneske skal gjøre en 
forskjell i menighet og lokalsamfunn i året 
som kommer.

Velkommen til å feire jul i Baptistkirken.
Søndag 18. desember kl. 11.00: Vi synger julen inn. Menighetens sang- og musikk krefter og Arild Brun Svendsen. 
Julaften kl. 15.00: Familiegudstjeneste ved Arild Brun Svendsen.
Første nyttårsdag kl. 11.00: Direktesendt felleskirkelig gudstjeneste fra Fredrikstad Domkirke på NRK radio. 
Preken ved metodistpastor Frøydis Grinna. Sang av Trosvik blanda kor og Morten Gjerløw Larsen.
Søndag 8. januar kl. 16.00: Juletrefest for hele familien ved Torsnes Brass og Arild Brun Svendsen
Vi ønsker alle en velsignet julehøytid og et godt nytt år! Hilsen Fredrikstad Baptistmenighet v/ pastor Arild Brun Svendsen

En levende menighet
for alle generasjoner!

15



16  

12

 

 

 

           

I Andenes Baptistkirke er vi glade for å 
ha fellesskap med alle dere venner, over 
hele landet. Og vi ønsker dere en fin 
julefeiring, og et velsignet godt nytt år.
Hilsen fra oss alle på Andenes.

Aune Baptistmenighet ønsker 
menighetene og virkegrenene i Det Norske 
   Baptistsamfunn en velsignet 
   julehøytid og godt nyttår.

Arendal Baptistmenighet 
ønsker alle lesere av 
Baptist.no en god jul og 
et velsignet nytt år.

Bergen Baptistmenighet ønsker en 
velsignet jul og et rikt nytt år.

Åge Frantzen, pastor 

Må kjærlighetens Far styrke oss i vår om-
tanke for andre. Må livets sønn gi oss nåde 
så vi deler vårt liv med andre. Må den hellige 
ånd, som bor i oss, gi oss kraft til å være til for 
andre. God jul og godt nyttår til alle venner 
og menigheter. Ønsker Bærum Baptistmenighet

Bø Baptistmenighet hilser landets baptister 
med ønske om god jul og godt nytt år.

For Bø Baptistmenighet
Almar Martinsen

Drammen Baptistmenighet ønsker 
alle baptist.no’s lesere en gledelig jul 
og godt nytt år.

Eidsvoll Baptistmenighet 
ønsker venner over hele landet 
en god jul og et rikt nytt år.

Gjøvik Baptistmenighet 
ønsker velsignet jul og 
et godt nytt år!

Grøtavær Baptistmenighet 
ønsker baptister over hele landet 
en velsignet jul og et godt nytt år

Harstad Baptistmenighet ønsker bladets 
lesere en velsignet jule- og nyttårshøytid.

Konnerud Baptistmenighet Betel 
ønsker alle våre medlemmer og venner 
en velsignet julehøytid og et godt nytt år.

Kristiansand Baptistmenighet 
hilser landets baptister med ønske om 
god jul og godt nytt år

Langesund Baptistmenighet 
ønsker landets baptister og våre 
nye landsmenn velsignet jul og 
et riktig godt nytt år!
Lars Rise, Dag Eiel Kristoffersen, 
menighetsrådet

Baptistkvinnene vil ønske alle en riktig god Jul og et velsignet nyttår.
Takk til alle kvinnegrupper og enkeltpersoner som har støttet med 
gaver til misjonen.

Hilsen fra styret 

Styret i Adelfia ønsker alle medlemmer og 
lesere av Baptist.no en velsignet julehøytid!
hans navn er Immanuel – Gud med oss

Halden Baptistmenighet 
ønsker alle en velsignet 
jul og et godt nytt år.

Vi ønsker landets 
baptister en Velsignet jul 
og et fremgangsrikt nytt år.

Hamar Baptistmenighet

Kvæfjord Baptistmenighet 
hilser landets baptister 
med ønske om god jul 
og godt nytt år!

Kristiansunds baptister 
sender de beste jule- og nyttårs ønsker 
til landets baptister.

Steinar Vikestad

Takk for gaver, frivillig 
innsats og forbønn i 2016! 
Ønsker dere alle ei velsignet 
julehøytid og et godt nytt år!
Hilsen elever og personale på folkehøgskolen

Vi ønsker alle en fredfull
julehøytid og et rikt 
velsignet nyttår
i Jesu Navn!
Trondheim Baptistmenighet
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så vi deler vårt liv med andre. Må den hellige 
ånd, som bor i oss, gi oss kraft til å være til for 
andre. God jul og godt nyttår til alle venner 
og menigheter. Ønsker Bærum Baptistmenighet

Bø Baptistmenighet hilser landets baptister 
med ønske om god jul og godt nytt år.

For Bø Baptistmenighet
Almar Martinsen

Drammen Baptistmenighet ønsker 
alle baptist.no’s lesere en gledelig jul 
og godt nytt år.

Eidsvoll Baptistmenighet 
ønsker venner over hele landet 
en god jul og et rikt nytt år.

Gjøvik Baptistmenighet 
ønsker velsignet jul og 
et godt nytt år!

Grøtavær Baptistmenighet 
ønsker baptister over hele landet 
en velsignet jul og et godt nytt år

Harstad Baptistmenighet ønsker bladets 
lesere en velsignet jule- og nyttårshøytid.

Konnerud Baptistmenighet Betel 
ønsker alle våre medlemmer og venner 
en velsignet julehøytid og et godt nytt år.

Kristiansand Baptistmenighet 
hilser landets baptister med ønske om 
god jul og godt nytt år

Langesund Baptistmenighet 
ønsker landets baptister og våre 
nye landsmenn velsignet jul og 
et riktig godt nytt år!
Lars Rise, Dag Eiel Kristoffersen, 
menighetsrådet

Baptistkvinnene vil ønske alle en riktig god Jul og et velsignet nyttår.
Takk til alle kvinnegrupper og enkeltpersoner som har støttet med 
gaver til misjonen.

Hilsen fra styret 

Styret i Adelfia ønsker alle medlemmer og 
lesere av Baptist.no en velsignet julehøytid!
hans navn er Immanuel – Gud med oss

Halden Baptistmenighet 
ønsker alle en velsignet 
jul og et godt nytt år.

Vi ønsker landets 
baptister en Velsignet jul 
og et fremgangsrikt nytt år.

Hamar Baptistmenighet

Kvæfjord Baptistmenighet 
hilser landets baptister 
med ønske om god jul 
og godt nytt år!

Kristiansunds baptister 
sender de beste jule- og nyttårs ønsker 
til landets baptister.

Steinar Vikestad

Takk for gaver, frivillig 
innsats og forbønn i 2016! 
Ønsker dere alle ei velsignet 
julehøytid og et godt nytt år!
Hilsen elever og personale på folkehøgskolen

Vi ønsker alle en fredfull
julehøytid og et rikt 
velsignet nyttår
i Jesu Navn!
Trondheim Baptistmenighet

17
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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.



19

MISjoN

Presidenten i CBCN, Robert Kumbowo, har et brennende engasjement 
for utdanningsmuligheter for unge mennesker. Han har vært en pådriver, 

og lagt ned en formidabel innsats for å få på plass alle formaliteter 
slik at CBCN skulle kunne starte et universitet i Bas-Uélé.

av LiSe KyLLingSTad

CBCn (samarbeidskirken i Kongo) har en 
videregående skole på stasjonsområdet i 
Buta som har stått med ubrukte klasserom 
i flere år på grunn av restriksjoner fra myndig-
hetene om hvor mange klasser de får ha.

våren 2015 gjorde de en avtale med et 
privat universitet i Kisangani om å opprette 
en avdeling i Buta - i de ubrukte klasse-
rommene. dette ble godt mottatt av lokale og 
sentrale myndigheter. 

Modig beslutning
19.oktober 2015, dagen før oppstart og 
midt under feiring og innvielse med inviterte 
gjester, mottok CBCn telefon fra myndig-
hetene i Kinshasa. de hadde ombestemt seg 
og ville ikke lenger godkjenne universitetet i 
Buta som en avdeling til det private universi-
tetet i Kisangani.

CBCn tok da en modig beslutning. de 
bestemte seg for å starte og drive universi-
tetet selv!

Siden 20.oktober 2015 har universitetet 
vært i gang, og per i dag har de rundt 200 
studenter. Halvparten har tatt fatt på sitt 
andre studieår, mens resten begynte studiene 
i høst. Studentene betaler en semester-
avgift som brukes til å lønne foreleserne på 
timesbasis. Fagene som tilbys er mastergrad 
i teologi, folkehelse, juss og organisasjons-
psykologi. etter hvert vil de utvide med flere 
fag som agronomi, økonomi og informatikk.

Norsk støtte
i fjor gikk julegaveofferet vårt til universitetet. 
i tillegg har baptistmenigheten i Skien bidratt 
med en del penger. Med disse midlene har 
CBCn kjøpt inn datamaskiner, printere og en 
parabolantenne, samt et aggregat, slik at de 
kan ha lys og undervise på kveldstid.

Parabolantennen gir både lærere og 
studenter mulighet for å laste ned fag-
litteratur på nettet, noe som kompenserer for 
manglende bibliotek. 

Utdanningsmuligheter i Buta vil kunne gjøre 

en enorm forskjell for befolkningen i området. 
Per i dag er det slik at de som vil studere må 
dra til Kisangani eller andre byer langt unna. 
det er dyrt, og få har råd til dette.

det er stadig flere ungdommer, og særlig 
jenter, som gjennomfører studiespesialisering 
i Bas-Uélé. Med et universitet i Buta vil flere 
jenter få mulighet til en utdannelse. Slik det 
er i dag, med høye kostnader, prioriterer 
foreldrene ofte å sende sønnene fremfor 
døtrene på høyskole.

Økt kompetanse
Buta, og andre byer i Bas-Uélé, er i under-
skudd på kvalifisert personell til å besette 
viktige stillinger i samfunnet. Folk hentes inn 
utenfra, men på grunn av vanskelige forhold 
som dårlig infrastruktur, ingen elektrisitet og 
at Bas-Uélé er svært avsides, blir ikke folk 
værende lenge. Utdanning av personer fra 
området vil bidra til å styrke lokalsamfunnet.

Pådriver 
for universitet 

i Buta

Robert Kumbowo, har et brennende 
engasjement for utdanningsmuligheter for 

unge mennesker. Foto: Inga Marie Tolås

inTERnAsjonAL Misjon 

Mer info   http://www.baptist.no/internasjonal misjon
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 JÆDER Ådne Espeland AS    Tlf: 51 61 16 00    www.jaeder.no

Etablert 1890

9110 Sommarøy

Tlf. 57 84 44 65 - Fax 57 84 44 66
E-post:berhanse@online.no

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

OFF. GOdKjEnT OpTiKEr

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

Støtt gjerne våre annonsører!

din misjonsgave betyr mye for våre venner i 
samarbeidskirkene! 

du kan gi på giro 3000.15.13105 eller på 
Vipps til 10910, merkes med «Misjonsgaver»

Vår folkehøgskole – 

holtekilen.no
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EBFs årsmøte 2016
Symmetrien mellom historien i vertslandet og det tilbakevendende temaet i mange av 
øktene gjorde estlands hovedstad Tallinn til en passende arena for årsmøtet i european 
Baptist Federation. Tematikken om en tro bygd under vanskelige forhold, var tilstede 
hele veien. estland har en historie med okkupasjon og undertrykkelse, ikke minst under 
den sovjetiske okkupasjonen. Blant annet ble det i den tiden en tvungen sammenslåing 
av flere frikirkebevegelse, for å la dem gå mot sin egen oppløsning. 
Bildet er av det estiske koret som sang i åpningsgudstjenesten.
Les mer:  

http://ebf.org/ebf-council-2016-a-summary

representanter fra mer enn 40 medlemssamfunn var samlet 
til årsmøtet til european Baptist Federation i den estiske 
hovedstaden Tallinn (28 september til 1 oktober).

Les mer:  

http://ebf.org/the-european-baptist-federation-council-2016

Fortellingene på EBFs årsmøte

etter initiativ fra good news Baptist Church i Skopje, ble den første baptist-
konferansen i Makedonias holdt den 25 september 2016. alle de sju 
menighetene deltok. Konferansen var til minne om at det er 88 år siden stiftelsen 
av den første baptistmenigheten i Makedonia.

Les mer:  

http://ebf.org/first-gathering-of-baptists-in-macedonia

Første baptistfeiringen i Makedonia
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Til minne:
Pastor Asbjørn Häger, Halden fikk 

hjemlov fredag, 3. juni, 89 år gammel. 

Han var kjent i hele norge for arbeidet 

med kristen film tilknyttet Billy   

grahams organisasjon.

asbjørn studerte ved Misjons-

skolen fra 1945 til 49, har senere  

vært pastor i rjukan, Kvæfjord, 

Hamar og Brumunddal. Fra 1964 
til 71 var han landssekretær i Ung 
baptist. engasjementet for film og 
evangelisering gjennom film ble i 
mange år levebrødet og varte ved 
langt utover vanlig pensjonsalder.

asbjørn var med i Tistedal menighet 

der han var trofast med, alltid opp-

muntrende og positiv.

Han fikk være frisk til han i vinter ble 

rammet av hjerteinfarkt. etter det ble 

han gradvis svekket. vi lyser fred over 

asbjørn Hägers gode minne!

Terje Aadne

Generalsekretær

Bjørg Lauveng, Lørenskog sovnet 

fredelig inn søndag 23. oktober. 

Fru Lauveng, som var gift med pastor 

Kåre Lauveng var født 11. juli 1929. 

Hun og jentene Kitty og arnhild ble 

alene da hennes mann Kåre døde 

allerede i april 1977, mens han var 

generalsekretær. 

Tidligere hadde de vært pastor-

folk, sist i Sommarøy (65-67) og før 

det drammen (60-65) og Sarpsborg 

menigheter. 

Bjørg Lauveng tilhørte oslo 

1. Baptistmenighet. i mange år 
var hun kasserer for predikantenes 
hjelpekasse, og sørget for at predi-
kantgenerasjonen før hennes mann 
fikk en liten ekstra pensjon utbetalt. 

Fred med Bjørg Lauvengs gode 

minne.

Terje Aadne

Generalsekretær

Palma Eidberg, Stabekk fyller 85 år 20. desember. Palma var i 
mange år husmor på skolesenteret på Stabekk, og sammen med 
mannen Peder som var lærer og rektor ved Seminaret fikk hun 
være med å legge gode rammer for studielivet til nye pastorer og 
bibelskoleelever.

Ingjerd Rise, Langesund fyller 90 år 2. januar. ingjerd var gift 
med pastor Per rise. Sammen fikk de betjene flere menigheter  
og også være bestyrerpar på Langesund Bad. 

Arnhild Sommer Edvardsen, Skien fyller 60 år 18. januar.  
arnhild er både misjonærbarn med oppvekst i Kongo, og har selv 
senere arbeidet som misjonær i Kongo sammen med mannen 
Harald. Senest i fjor var arnhild tilbake i Kongo som prosjekt-
medarbeider i forbindelse med helsearbeidet.

Rachel Trovi, Langesund fyller 90 år 22. februar. rachel var gift 
med pastor Fritz Trovi. Sammen fikk de betjene flere menigheter, 
sist i Langesund, der Fritz døde så alt for tidlig. etter noen år fikk 
rachel en ny tjeneste og kall fra gud, som hjelpearbeidet Ma’Ma 
Children’s Center har sin basis i. For sitt hjelpearbeid på Filippinene 
har rachel blitt dekorert med Kongens Fortjenstmedalje i gull.

Alf Håland, Figgjo fyller 75 år 2. mars. Bak seg har alf og kona 
Simonette flere perioder som misjonær i Kongo. alf er håndverker 
og han har bygd, vedlikeholdt og forbedret mye i Kongo. det gir 
god hjelp for lokalbefolkningen som skoler, brønner, sykehus m.m., 
alltid i kombinasjon med en sterk og tydelig tro på guds nærvær 
og kraft.

Oskar Johansen, Eidsvoll fyller 60 år 3. mars. oskar  
studerte med Seminaret som ung, og har etter det vært pastor 
i Tvedestrand og eidsvoll menigheter, før han gikk over i annet 
arbeid.

Svein Bakkevold, Drammen fyller 70 år 4. mars. Svein gikk  
som ung på ansgar bibelskole og reiste som evangelist. etter hvert 
ble det pastortjeneste i noen år, blant annet i Harstad og Kasfjord, 
før han gikk over i annet arbeid. i mange år som fylkessekretær i 
Kristelig folkeparti i Buskerud og vestfold.

Ola Melkeråen, Haugesund fyller 70 år 7. mars. ola, som er 
lærer kom inn i Baptistsamfunnet gjennom sammenslåingen av 
Sentrumskirken og Haugesund Baptistmenighet, og han var den 
nye menighetens første pastor ved siden av lærergjerningen. 
Som pensjonist har han sammen med sin Brita vært engasjert i 
menighetsarbeid i Hammerfest, i tråd med at han og familien fra 
tidligere har hatt et hjerteforhold til Finnmark. 

Gunnar Jan Eines, Raufoss fyller 70 år 7. mars. gunnar Jan har 
sammen med sin anne Britt flere perioder bak seg som misjonær 
i Kongo, og har helt fram til nå vært prosjektmedarbeider i ulike 
kortidsengasjement i landet. gunnar Jan har både teologisk og 
sosialfaglig utdannelse. 

det norske Baptistsamfunn gratulerer med fødselsdagene og 
ønsker guds rike signing over dem og livet videre.

Terje Aadne

Generalsekretær

Vi gratulerer:

22



2323

av FranK einar HanSen

– Jeg arbeider i full stilling på en barneskole 
og i SFo. Satser på å ta fagbrev som barne- 
og ungdomsarbeider i løpet av 2017. ellers 
har jeg en ekstrajobb i nille, annenhver 
lørdag. deler av fritiden brukes som fotball-
spiller i tredjedivisjonslaget Blåmann.

Fronte ungdommene
Hun er en aktiv dame, anniken Myhre, med 
et stort hjerte for Ung baptist i nord og 
rivermont, og gjennom sitt engasjement 
har hun sett hvor stor betydning rivermont 
ungdomssenter har for distriktets ung-
dommer. dette engasjementet vil hun også 
skal vises både i leirarbeid og i utbyggingen 
av rivermont.

– Jeg håper å bli tatt seriøst, selv om jeg 
er ung, og vil gjerne fronte ungdommenes 
stemme i vårt felles arbeid. Jeg er vist 
utrolig tillit fra de som har valgt meg, og jeg 
legger ikke skjul på at det har styrket både 
selvtilliten, og ikke minst motivasjonen, for å 
ta fatt på det arbeidet som ligger foran meg.

Vil bli i nord
– Jeg er – dessverre – en av de få ung-
dommer som er igjen i baptistmenighetene 
i nord-norge, sier anniken, som ikke har 
planer om å forlate landsdelen.

anniken Myhre føler ikke utferdstrang til 
andre deler av landet. Hun mener at gud har 
gitt henne en mulighet for å jobbe spesielt for 
rivermont. 

– Jeg føler liksom en bekreftelse i dette, 
ved at jeg ble valgt som styreleder. vi ønsker 
anniken lykke til med lederoppgaven.

Tidenes yngste 
Ung baptist i Nord leder

– Jeg er 20 år, oppvokst i Tromsø, hvor jeg fortsatt bor, sier Anniken Myhre 
til magasinet Baptist.no. Hun ble i sommer valgt som ny Ung baptist i Nord leder.

Anniken Myhre føler at det er riktig av henne å bli i Nord Norge, 
og jobbe for Ung baptist i Nord. Foto: Frank Einar Hansen.

BARn oG UnGE

Mer info   http://www.baptist.no/barnogunge
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Lederkurset Basic og Ungt lederskap 
deltar, men har delvis egne samlinger. 
Påbyggingsdøgn for forstandere og 
pastorer fra onsdag 8.mars.  

Priser:
dobbeltrom med full pensjon 
fredag-søndag kr 2100
dobbeltrom med full pensjon 
onsdag-søndag kr 3300
Tillegg for enkeltrom er 350 kr pr. døgn. 
(100 kr onsdag-fredag).
Studenter/ungdom under 26 år med 
full pensjon fredag-søndag kr 1200
Dagspris lørdag: kr 700 inkl. lunsj og
middag
Dagspris lørdag uten måltider: kr 175

det gis reisestøtte til dem som bor i 
Nord Norge, Midt Norge og på 
Vestlandet. egenandel ved reisestøtte er 
800 kroner. det forutsettes at en reiser 
så rimelig som mulig. dersom flere kjører 
sammen i en bil trekkes det en egen-
andel for hver person. 

Påmeldingsfrist mandag 6. februar.

Fredag
16.00   registreringen åpner
18.00-19.30 Middag
19.30   Åpningsmøte. Taler Stein Bjørkholt
21.30  Kveldskafe i baptistkirka

Lørdag
08.00-09.00 Frokost
09.00   Bønn og lovsang 
10.00   Fellesseminar: disippelskap, Hikmat Kashouh
11.15   Parallelle seminarer  
  1: Flyktningkrisen, Hikmat Kashouh
  2: Utbrenthet
  3: alle sammen – metode, agnar Sæli
  4: «eutanasi» med Menneskeverd
12.30-13.30 Lunsj
13.30  Ung baptist årsmøte
14.00  Debatt om menighetens selvstendighet/versus 
  forpliktelse på fellesskapet. innledning ved Sigmund 
  Kristoffersen, panelsamtale
17.00-18.30 Middag
19.30  Kveldsmøte. Taler gabriel Stephens
21.30  Kveldskafe i baptistkirka

Søndag
08.00-09.00 Frokost
09.00-10.30 Forandret liv
  Temasamling med flere bidragsytere
11.00   Gudstjeneste med nattverd. Taler dag eivind noreid
  Baptistmenighetene i området inviteres
12.30  Lunsj

Velkommen til Baptistenes lederkonferanse 2017 
på Ambassadeur hotell i Drammen, 10.-12. mars.

Ved påmelding etter 22. januar vil prisene stige 10 prosent. 
Prisen på pastordagene og prisen for student/ungdom under 26 år 
er betydelig subsidiert. det er en begrensing i antall rabaterte deltakere. 
når disse er solgt ut vil bare påmelding til full pris være mulig. 
Det er derfor viktig å melde seg på raskt for best pris. 

Jesus - den store forskjellen 

Mer informasjon og på-
melding på www.baptist.no/
lederkonferansen.

Samlingen for deg som er leder for 
barn og ungdom, for deg som er leder 
for voksne, for deg som er med i menig-
hetsrådet, for deg som er pastor, og for 
deg som på annet vis er, eller ønsker å 
lære mer om å være leder i Guds rike.


