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Samarbeidet med kirken
i Kongo gjør stor fORskjell
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Å være synlig i verden og leve i det usynlige
Matteus 5,14
Dere er verdens lys! En by som
ligger på et fjell, kan ikke skjules
Å være synlige i verden med evangeliet er
et hovedanliggende for oss som kristne og
det er i møte med mennesker at vi kan gjøre
Jesus kjent. Fra den enkeltes møte med
naboer, venner og kollegaer til menighetsliv
kan vi formidle evangeliet gjennom våre liv og
gi Jesus et ansikt og vise hvem han er.
Vi har som Baptistsamfunn samlet oss
om noen hovedoppgaver for å gjøre Jesus
synlig i verden.
Vi har i snart 100 år vært engasjert i
misjonsvirksomhet i Kongo og samarbeider
med Baptistsamfunnet i Nord Kongo. De
siste årene har vi også støttet arbeid i Sierra
Leone, Thailand, India, Burma samt flere
menighetsplantinger gjennom European
Baptist Mission.
I denne utgaven av Baptist.no kan vi glede
oss over rapporter om arbeidet som skjer i
Kongo i forhold til å bygge kompetanse og å
nå ut til mennesker med evangeliet.
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I 2014 opprettet baptistsamfunnet
”Baptistenes Bønnefellesskap” for at alt vårt
arbeid skal være løftet opp av bønn. Vi har
et forum for å sende inn bønnebehov på
Facebook og vi tilbyr seminarer om bønn til
våre menigheter.
Kraften til å være Guds nærvær kommer
når Den Hellige Ånd arbeider gjennom
oss som fellesskap. Gjennom bønn i hver
enkelts lønnkammer, i familien, i smågrupper og i menigheten forløses Guds kraft til
livsforvandlende resultater i vårt møte med
mennesker.
Når Gud i det usynlige blir koblet opp til vårt
nærvær i verden arbeider Han gjennom oss
og Jesus blir synlig.
Kolosserbrevet 1,15
Han er den usynlige Guds bilde,
den førstefødte før alt det skapte.
Terje Aadne
Generalsekretær

Baptistsamfunnets strategier!
Inspirert av visjonen «Et fellesskap
av levende menigheter, grepet av
Kristus, midt i verden med evangeliet» har strategiene funnet sin
form. Strategiene ligger på nettstedet 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 strategiene. Vi håper du blir så inspirert
og utfordret av artiklene våre at du
ønsker å lese relaterte artikler, og
også våre strategier og handlingsplaner, som du i sin helhet finner på
nettstedet vårt.
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BARN OG UNGE
Mer info

http://www.baptist.no/barnogunge

Misjon
Mer info

http://www.baptist.no/misjon

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

De fleste av de 45 deltakerne samlet i Drammen baptistkirke. Foto: Espen Thilesen

Brobyggende og Jesus-sentrert
migrantkonferanse
Undervisning, samtaler og gruppearbeid handlet på en eller annen måte om
å følge Jesus midt i mellom ulike kulturer og ikke minst å våge å bygge
broer mellom kulturene for evangeliets skyld.
Av Espen Thilesen

Den tredje i rekken av migrantkonferanser for ungdom ble avholdt i Drammen 6.-8. februar.
Det var ikke bare undervisere som
delte noen av sine erfaringer på konferansen. Ved at deltakerne selv fikk plass
til å fortelle, ble det helt tydelig at det
finnes gode ressurser i migrantmiljøene
som er viktige i tiden fremover.
De er viktige både samfunnet som
helhet og for baptistene som lever i en
ny sosial virkelighet preget av stadig
flere kulturer.

Åtte norske «nasjonaliteter»

De 45 deltakerne fra åtte ulike «najonaliteter» brukte også tiden sammen i
lovsang og til å bli kjent med hverandre.
En påtagelig atmosfære av glede og
Guds nærvær var med å gjøre dette til

en konferanse som vi tror og håper får
betydning ut over denne ene helgen.
Selv om dette er en migrantkonferanse,
er det aller meste veldig nyttig også for
unge uten migrantbakgrunn, og vi håper
på en større «norsk» deltakelse neste
konferansene.

Til USA for å lære

I starten av april 2016 så vil det bli
arrangert en studietur til USA for
migrantungdom og for ledere fra migrantmiljøet. Her ønsker vi å se litt inn i
fremtiden, for så å ta med oss refleksjonene tilbake til Norge.
Interesserte bes ta kontakt. Prisen for
turen blir lav og deltakelse vil bli avgjort
ved søknad.
Stå gjerne sammen med oss i bønn
for videre utvikling.
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Temesgen Kahsay, som er lærer på Høyskolen for ledelse og teologi underviser.
Foto: Espen Thilesen

FLERKULTURELT KIRKESAMFUNN
Mer info

http://www.baptist.no/flerkulturelt

BARN OG UNGE
Mer info

http://www.baptist.no/barnogunge

n ytt fra menighetene

Avtroppende forstander Kjell Stadheim fikk være med å be for den nye pastorfamilien i Sola kristne fellesskap.
Foto: Brynjulf Greiner

Sudip Kadka fra Nepal blir pastor i Sola kristne fellesskap:

– Blant mennesker som ikke er
perfekte kan Gud få begynne å jobbe
Søndag 11. januar ønsket menigheten Sudip Kadka
og familien hans velkommen til fellesskapet.
Av Espen Thilesen

Han vokste opp som hindu i Nepal, men
som 11-åring så forstod han at han ikke
lenger behøvde å ofre blodet fra høner i
tempelet, men at Jesu blod hadde frelst han
en gang for alle. Han opplevde da frelse og
et kall til tjeneste.

Fra Nepal til Norge

De siste seks årene har han bodd og
arbeidet sammen med sin norske kone,
Anne Lise Høgsveen Khadka og barna
Rebecca, Samuel og Sarah, i Nepal. Anne
Lise har bakgrunn fra Sola kristne felleskap
og menigheten har også vært med å støtte

dem i misjonsarbeidet gjennom flere år.
Paret kommer til å fortsette å være noe
involvert i barnehjem, bibelskole og menighet
i Nepal, selv om de nå bor i Norge og
pastorgjerningen her vil ta mye av tiden.

Plass til alle

I sin innsettelsestale fortalte Sudip at han
ønsker å videreføre det fokus som har vært i
menigheten på Sola med ordet og bønnen,
med fellesskap, omsorg og kjærlighet for alle
mennesker.
– Blant mennesker som ikke er perfekte
kan Gud få begynne å jobbe, sier han.
I tillegg til velkomst for pastor Supid var
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det en velfortjent takk til Kjell Stadheim for
hans innsats som pastor gjennom mange år,
og hans sjenerøse omsorg for mennesker.
Og Kjell kommer fortsatt til å være en del av
fellesskapet og bidra i det videre arbeidet.
Sola kristne fellesskap ble etablert med
god støtte fra Sandnes Baptistmenighet, ble
tatt opp som medlem i Baptistsamfunnet
på landsmøtet i 1997, og var ved det med å
inspirere tanken om et menighetsplantingsfokus blant norske baptister.

MENIGHETSPLANTING
Mer info

http://www.baptist.no/menighetsplanting

Magnar Mæland til
Ålgård Baptistmenighet
Fra januar er Magnar Mæland på plass som
pastor i Ålgård. Foreløpig i en forholdsvis liten
stilling da han fortsetter en tid til i Stavanger.
Årene som pastor i Stavanger har vært svært
byggende, og menigheten har hvert år fått ønske
mange nye velkommen, og har utviklet seg videre
til et internasjonalt fellesskap med folk fra et
tjuetalls nasjoner som medlemmer. (Foto: privat)

Gjensyn med baptistgudstjenester
NRK har gjort deler av gudstjenestearkivet sitt tilgjengelig på nett. Etter
et raskt søk på http://tv.nrk.no/serie/
gudstjeneste-tv fant vi tre baptistrelaterte gudstjenester tilgjengelig.
Det er altså mulig å få et gjensyn
med gudstjeneste i Oslo 1. Baptistkirke 14. oktober 1990, felles-

gudstjeneste mellom Tromsø og
Sommarøy Baptistmenigheter
30. august 1992 og fellesgudstjeneste mellom Hillesøy
menighet i Den norske kirke og
Sommarøy Baptistmenighet 12.
september 1993. (Foto: Skjermdump
fra NRK nett-tv)

Menighetsplanterhelg
Baptistenes menighetsplantere var samlet i slutten av januar
for inspirasjon og utrustning. Det var deltakere fra menighetsplantinger på Ålgård, i Øvrebø, Oslo, Lillehammer og Dombås.
Bidragsytere var Torben Joswig, som både har stått i

menighetsplanting og har en koordinerende rolle i Misjonsforbundet, Peet Saar, som har stått i tilsvarende arbeid i
Estland og Linda og Terje Aadne som har plantet Gardermoen
kristne fellesskap. (Foto: Linda Aadne)
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Menighetsrådsleder Ingrid Hartveit Svendsen:

– Først når vi klarte oss selv
ansatte vi Sissel Østlien som pastor!
De siste årene har det gått bedre og bedre for Raufoss Baptistmenighet.
Flere på gudstjenestene og bibeltimene, og stadig vekk noen nye kontakter.
Magasinet Baptist.no tok turen for å se hva som er på gang.
Av Roger Dahl

For noen år siden sluttet den daværende
pastoren i menigheten. Ikke til forkleinelse for
noe eller noen som har vært tidligere, men
det var starten på en ny epoke i Raufoss
Baptistmenighet.
– Jeg sa den gangen at den dagen vi
ikke trengte noen pastor skulle vi ansette en
ny, sier menighetsrådsleder Ingrid Hartveit
Svendsen og fortsetter, – for da kan pastoren
få gjøre det en er kalt til.
Slik ble det også. Det gikk noen år før
Sissel Østlien ble ansatt. Ingrid H. Svendsen
og de andre i menighetsledelsen stod i spissen for virksomheten og et langvarig og tett
samarbeid startet med Bente Sandtorp som
menighetens veileder.

Drøm ble virkelighet

– Jeg hadde drømt om en slik tjeneste og utfordring, sier pastor Sissel Østlien. Å få betalt

for å være hyrde, sjelesørger og bibellærer
var langt utenfor det hun så for seg. Pastor
Sissel, som er fra Toten, kom i kontakt med
Raufoss Baptistmenighet, og når menigheten
trengte noen til å være med å ha undervisning på bibelstudiekveldene ble det Sissel
som fikk oppgaven.
Det ene tok det andre, og Sissel Østlien
fikk tilbud om begynne som pastor. For nå
var tiden kommet. Menigheten trang ingen
pastor for å administrere seg selv lenger og
pastor Sissel skulle få gjøre akkurat det hun
var kalt til.
– Vi er rundt 50 nye dag i forhold til da
Sissel begynte, sier Ingrid Hartveit Svendsen
og fortsetter: – En ting er dem som formelt
har gått inn i menigheten, men også nettverket vårt teller med. Ingrid forteller at det de
fleste søndagene er 60-70 på gudstjenesten,
noen ganger en del flere.
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Hverdagslige temaer

Bibeltimene, som er den andre storsatsningen til menigheten, samler opp mot
60 på tirsdagskveldene.
–Hvis alle dem hadde kommet på søndagene hadde det enkelte ganger vært over
100 her, skyter Øyvind Karsrud inn, som har
ansvar for smågruppearbeidet i menigheten.
Bibeltimene hører med til dette.
Opplegget er at en samles til bibeltime den
første tirsdagen. De to neste tirsdagene er
det smågrupper. Rundt 70 er med i gruppene, og Øyvind Karsrud og de andre jobber
bevist for å knytte flere til smågruppene. For
at det å dele gruppene slik at flere kan bli
med skal være naturlig, og for at nye skal
læres opp til å bli ledere.
– Det er ikke alltid så enkelt å se for seg en
deling av ei gruppe, sier Øyvind og forteller at
noen har vært sammen i gruppe i mange år,
og trives så godt med hverandre. Men han er

Smågruppeleder Øyvind Karsrud,
menighetsleder Ingrid Hartveit Svendsen
og pastor Sissel Østlien gleder seg over
omkring 50 nye i menigheten de siste
årene. Foto: Roger Dahl

måtte delta. Slik var det den søndagen jeg
besøkte Raufoss. Det vitner om mange som
kan bidra, men også om et bevist fokus på
å veilede mennesker inn i en tjeneste og
oppgave.
Blant annet oppfordres smågruppene til å
ta ansvar for noen av søndagene.
– Det er slik en pastor skal tenke, sier
Sissel smilende og føyer til, – få fram gavene
og gi inspirasjon.
På gudstjenestene er det åpent for alle.
Det skal være Jesusfokusert og en er opptatt
av at dem som ikke er kirkevante skal kjenne
seg inkludert og velkomne, at program,
forkynnelse, sang og bønn ikke skal ha en
uttrykksform som noen kan bli skremt av.
– Det skal være enkelt, ikke tungetale og
forbønn og slikt, sier pastor Sissel og føyer til:
– Vi ”slår heller ut håret” på menighetsmøtene.

Ingen fordømmelse

MENIGHETSUTVIKLING
Mer info

klar på at det er nødvendig om menigheten
skal fortsette å vokse.
Pastor Sissel Østlien har ansvar for undervisningen på bibeltimene. Det har vært ulike
temaer som er blitt tatt opp.
– Men det må være hverdagslige temaer
sier Sissel, der vi drar Guds ord inn i vår hverdag og liv. For eksempel er temaet denne
våren ”En helt overkommelig disippel.” Nå på
tirsdag snakker jeg om hvordan en blir kalt,
og om alle blir kalt? Så får gruppene med
seg et kompendium og noen spørsmål til
samtalene ut fra dette. Som da blir en del av
gruppeopplegget de to følgende tirsdagene.
Øyvind forteller at siden ikke alle kan
komme hver gang det er bibeltime blir disse
tatt opp, og kan høres på av dem som ikke
fikk deltatt, slik at en er forberedt til gruppa,
og fortsetter:
– Vi ser nå fruktene av den tunge undervisningen Sissel har hatt disse årene.

Øve seg

Menighetsråd samles så ofte som annen
hver uke. Annen hver gang er såkalt utvidet
lederråd i siste del av møtet. Dit inviterer en
alle typer ledere, for gruppene, ulike komiteer
m.m.

http://www.baptist.no/menighetsutvikling

– Vi bruker denne samlingen til bevist
disippelgjøring, sier Ingrid, Sissel og Øyvind
nærmest i kor og forteller at her hører det
med undervisning om å være leder, visjonære
og strategiske samtaler, om hvordan en
former menigheten.
– Det er viktig å få alle ledere med i
prosessene, sier Ingrid og fortsetter: – Den
andre gangen har vi menighetsmøte. De blir
startet med bønn, ofte opptil halvannen time,
så behandles sakene som skal behandles
ganske raskt.
– Tanken er at folk skal få ”øve seg” på å
utvikle nådegaver m.m. At det skal bli mer
naturlig å delta, å be for andre. Og da er det
ikke slik at vi i menighetsrådet betjener folk,
men hele menigheten deltar på lik linje.
– Vi kan godt be, ha et vitnesbyrd, og
så fortsetter vi å be igjen, forteller Øyvind,
Sissel og Ingrid, og understreker at også
menighetsmøtene er åpne for alle. Men de er
nøye på at dette er samlingen der ”familien”
samles, at det som sies og skjer blir innenfor
veggene.

Være enkelt

Selv om pastor Sissel alltid er i kirka på
søndagene kan hun godt være der uten å
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Noen av de nye har kommet bare på grunn
av annonsene. Andre har kjent til pastor Sissel Østlien fra før. Det er mange menighetsløse som har funnet en havn. Men også flere
som har tatt med seg venner og sett at disse
har blitt frelst, sies det på spørsmål om hvor
alle de nye har kommet fra.
Og folk kommer ikke bare fra Raufoss.
Det er blitt en menighet for hele distriktet.
– Det er viktig å få nye folk inn i en gruppe,
gi dem et tilbud og en vennerelasjon. Så vi
har et fokus på at gruppene er bevist på å ta
vare på folk, sier Sissel.
–Vi vil gjerne knytte folk inn mot
menigheten i større grad enn vi lykkes med.
Det er et uttalt mål for oss dette året. Men de
nye skal få vokse i takt med sin egen tro.
–Folk skal ikke føle fordømmelse, men
kjenne seg elsket og gode nok. Vi skal ikke
skape mer fordømmelse hos folk som ofte
har så mye av det selv.
– Som pastor må jeg sile i forhold til hva
de svakeste tåler. Jeg må skjerme dem, sier
Sissel og avslører en god egenskap som
hyrde i menigheten.
Menighetsleder Ingrid avslutter med å
understreke at folk i menigheten er veldig
åpne for framtida, og at menigheten er villig
til å formes til det som skal være framtida.
Hun forteller at menigheten etter å ha vært
uten barnearbeid lenge nå gir husrom for en
barneklubb som samler 65 barn, uten at de
helt har integrert den i menighetens liv enda.
Sist uke var det rundt 250 innom kirka
totalt sett, så nedslagsfeltet er stort.

PO RT R ETTET

Misjonsleder Arild Harvik som blir pensjonist sier:

- At man ikke arbeider med eget
levebrød som eneste målsetting
gjør arbeidsplassen annerledes
Etter 21 år i Baptistsamfunnets administrasjon
er Arild Harvik i gang
med oppløpet. Det er tid
for å gjøre opp status for
siviløkonomen som vil
bli husket som misjonsmannen.
Av Roger Dahl

Arild Harviks (th) siste besøk i Kongo var i januar 2015. Viktige ord ble sagt til venner og samarbeidspartnere gjennom 21 år. Også denne gangen var misjonær Gunnar Jan Eines med som tolk og kjentmann.
Foto: Hege Norøm
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Da Arild Harvik begynte i Baptistsamfunnet
sa han i et intervju i Banneret at jobben som
kontorleder var det nærmeste han kom å
kombinere den store interessen for teologi
og bakgrunnen som siviløkonom. Vi har spurt
om hvordan det ble?
- Det er riktig det. Jeg tenkte som ung på
at jeg skulle studert teologi. Mange av mine
venner begynte på det, og det var fascinerende. Men på et annet sett: Jeg ville
ikke begynt å studere for å bli baptistpastor,
svarer Arild Harvik og betror oss at han
hadde et noe distansert forhold til sin hjemme
menighet på den tiden.
- Så skulle jeg studere utenlands, fortsetter
han, - og synes jeg behøvde en avklaring. Så
jeg ble døpt og gikk inn i Drammen Baptistmenighet. Jeg trengte et ståsted, og da var
det ikke aktuelt å bli noe annet enn baptist.
- Når de sortere vekk alt det «jordiske» fra
generalsekretærstilling, så kan jeg stå inne
for det, i det lå alt dette internasjonale, som
Arild Harvik fikk ansvar for sammen med det
forretningsmessige.

- Håpet om at man har kunnet være i noen situasjoner

som har gjort både hverdag og muligheten for kristenliv

annerledes for noen og at man har hatt muligheten til å
være med å utgjøre en forskjell har vært viktig.

Utgjør en forskjell

- Hva har vært mest spennende?
- Med fare for å bli veldig åndelig. Det
er det at man ikke arbeider med sitt eget
levebrød som den eneste målsettingen. Det
er sikkert slik du også føler det? I det lille
fellesskapet på kontoret er det bakteppet.
Og det gjør arbeidsplassen annerledes.
- Hva er du mest fornøyd med?
- Det er håpet om at man har kunnet være
i noen situasjoner som har kunnet gjøre
både hverdag og muligheten for kristenliv
annerledes for noen, og da tenker jeg først
og fremst utenfor landets grenser. Det at man
har hatt muligheten til å være med å utgjøre
en forskjell.
- Også tenker folk utenfor våre grenser og
rammer annerledes. Det er respekt for andre
mennesker i den situasjonen de befinner seg.
Da kommer vi jo også inn på det med
misjonærer, eieforhold til misjon m.m. Jeg er
allergisk for begrep som «vårt misjonsfelt»,
at «vi eier», eller «sender noe til noen som er
mottakere.», oppsummerer Arild Harvik og
fortsetter:
- En ting til: Hvis en vil se etter fremgang,
kirkevekst og spiritualitet, så finner enn ikke
de store utslagene i Europa, men i tredje
verden. Vi har penger som kommer til stor
nytte andre steder i verden, men når det
gjelder annen innsikt og andre verdier går det
andre veien.

Rusa på misjon

Etter et besøk på ungdomsleiren på
Vegårtun sa en av ungdommene om det
at du var «rusa på misjon».
- La meg si det sånn, Jeg ordla meg vel
annerledes på ungdomsleiren enn hva jeg

ville gjort på en misjonsforening. Det er
tydelig at noen har fulgt med. Jeg synes
jo at misjon har vært både interessant og
fascinerende. Må sette seg inn i ulike forhold,
relatere til.
- Når han brukte uttrykket rusa har det jo
også noe med at en må prøve å vekke folk
for å se utvikling og relasjon, særlig overfor
unge mennesker. Dessuten, jeg er glad over
at vedkommende hadde oppfattet engasjementet.

Forandring

- Da du begynte i jobben hadde Baptistsamfunnet misjonærer, i dag synes den tid å være
forbi. Hva tenker du om det?
- De store misjonsorganisasjonene
annonserer fremdeles etter misjonærer, det
vil si etter spesialister. I Tyskland, Frankrike
og Holland melder folk seg til tjeneste innen
EBM-International sammenheng.
- Vi har ikke hatt den situasjonen at vi har
kunnet anbefale folk med barn å reise ut,
spesielt til Kongo. Jeg er ikke sikker på at det
vil være riktig å si, etter nesten100 år, at det
vil være rett å ha norsk personell stasjonert i
Kongo lengre.
- men jeg synes det er en vanskelig situasjon. Misjonærer gir nærhet, en form for
sikkerhet i forhold til giverne. Men det må
veies opp mot bruk av midler innenfor
kanskje bare en fire/fem årsperiode sett i
forhold til å utdanne nasjonale medarbeidere,
som for eksempel Sarons Dal har lyktes med
å gjøre som et varemerke, mens våre givere
eller vårt fokus tradisjonelt har vært rettet mot
misjonæren.
- For tretti år siden hadde vi mange nordmenn i Kongo. Med dagens personalkostnad
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ville ikke giverbasen vår dekket opp dette.

Internasjonal inspirasjon

- Du nevnte EBM-Interational. Hva har det
engasjementet betydd?
- Det er veldig interessant og fascinerende.
I styret er vi fra ni nasjoner. Færre europeere,
og flere fra den tredje verden er med i beslutningsprosessene. For vår del har vi tydelig
sett en menighetsutvikling, engasjement og
dugnadsinnsats i Sierra Leone som må sies å
være bemerkelsesverdig.
- Du har jobbet med såkalt «task/force»
problematikk i EBM-Internatioal. Hvorfor?
- For å få vekk giver og mottaker stemplet
var det viktig med likestilling innen EBMInternational
- Slik at nå har europeiske misjonærer afrikanske sjefer i de regionale representantene.
Vi ønsket å erstatte «European» med «International», men turte ikke på grunn av giverne.
Dessuten av forkortelsen IBM i bruk. Det har
vært en stor omstilling, som har gitt en positiv
utvikling, oppsummerer Arild Harvik.
- Hva skal du gjøre nå da?
-Vet ikke. Jeg har et drøyt år igjen i EBMInternational. Jeg kan gjøre noen oppdrag
for dem, har lyst å følge noen forelesninger i
kirkehistorie, eller politisk historie. Dessuten
kunne det vært spennende med en periode
som ledsager i Midt Østen.
- Men jeg må fortsatt ha helse for det. Vi
tar mye for gitt, men det er ikke slik, oppsummerer Arild Harvik, som er gift med Ellen,
har fire barn og seks barnebarn, og mener
årene i Baptistsamfunnet har vært en god
periode i livet.
INTERNASJONAL MISJON
Mer info

http://www.baptist.no/internasjonal-misjon

h ov e d
sa ken

Det handler om å gi menneskene bedre liv. Foto: Hege Norøm
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Det handler om å utgjøre
en forskjell for mennesker
Baptistsamfunnets internasjonale engasjement
er omfattende og mangfoldig. Enten det er støtte til menighetsplantinger og evangelisering, eller til utviklingsarbeid er
drivkraften menneskene som får bedre liv.

Av Roger Dahl og Lise Kyllingstad

I strategien for det internasjonale
arbeidet norske baptister en engasjert i
skal en arbeide slik:

Kongo

Det er snart 100 år siden den første norske
baptistmisjonæren, Bernhard Ålbu, kom til
Kongo. I 2020 planlegger samarbeidskirken
vår i Kongo å feire det.
I løpet av få år hadde Ålbu, og de andre
misjonærene som kom etter han, etablert en
misjonskirke. Det var starten på CBCN,
«Vi skal ved partnerskap, som betyr
Baptistsamfunnet i Nord-Kongo, med rundt
deling av ansvar, og bygger på disse
350 menigheter og over 32.000 medlemmer.
forutsetningene:
For noen år siden sa folk i Bas Uele, at de
y Forkynne de gode nyhetene om 		 eneste som brydde seg om menneskene
Guds rike
der var samarbeidskirken vår. Og i alle disse
y Lære, døpe og undervise nye 		
årene har virksomheten handlet om å hjelpe
troende
mennesker til både ånd, skjel og legeme.
y Gi hjelp til å grunnlegge nye
Opp gjennom årene har det evangeliske
menigheter
arbeidet,
skolearbeid, helsearbeid og ulike
y Arbeide for å avhjelpe nød og
utviklingsprosjekter,
som landbruk, sagbruk,
fattigdom
optikerverksted, mekanikerprosjekt, kraftverk,
y Arbeide for forandring av urettferdige samfunnssystemer
vei- og brobygging for å nevne noe, gått
y Bidra til at Guds gaver, natur og
hånd i hånd. Det har betydd uendelig mye for
ressurser bevares og fornyes»
menneskene som lever i Bas Uele, og også
for CBCN sin anseelse i lokalsamfunnet.

Utdanning
I strategien, som landsmøtet sluttet seg
til i 2013 heter det at en skal arbeide i
D.R.Kongo, i relasjon til Chin- og Karenfolk i Asia, både innenfor og utenfor
Burmas grenser, i Thailand, i samarbeid
med European Baptist Mission og European
Baptist Federation sitt prosjekt Mission
Partnership.
I dette nummeret av magasinet Baptist.no
har vi fokus på arbeidet i Kongo.

I år handler prosjektarbeidet, som Norad
betaler 90 prosent av om fire ulike prosjekter.
I fem år fra 2014-2018, har vi fått tilsagn
om støtte til et utdanningsprosjekt. Det
handler om at flere videregående skoler skal
få utstyr og verktøy til yrkesutdanning, og
lærere få etterutdanning. Når dem er på kurs
får dem samtidig nytt læremateriell. For det
som finnes lokalt, om det finnes, er utdatert.
Også skolelederne vil få trening og
etterutdanning. Blant annet for å øke for-
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ståelsen for og fokuset på elevengasjement
og foreldreengasjement. Alle lærerne ved
skolene CBCN driver lønnes av staten, men
til yrkesskolene får en ingen statlige midler
utover lønn. Alt ellers må ordnes selv.

30.000 elever

Samarbeidskirken driver hele 160 skoler,
derav 121 grunnskoler, mens 39 skoler er på
videregående nivå. Noen av dem er yrkesrettet. Det er1150 lærere og over 30.000
elever, 48 prosent av disse er jenter. Det er
veldig fint at jentene får utdannelse.
Kirka har lenge vært bevist på å ta imot
jenter, særlig jentene som ble gravide etter
voldtekter i forbindelse med opprøret for
en del år siden fikk mulighet til utdannelse.
For de ble kastet ut andre steder, mens på
CBCN sine skoler ble dem tatt imot.
Dessverre er det slik at jentene ofte hopper
av tidlig, så det er størst andel jenter i barnetrinnene, og det er fortsatt en utfordring å få
jentene med på hele løpet.

Bedre liv

Det andre prosjektet som får Norad-midler
er bedre liv og går i perioden 2013-17. Det
handler om spare- og lånegrupper, opplæring
i lesing og skriving, og holdnings- og
rettighetsfokus.
Spare –og lånegruppene har holdt på i
mange år. I stor grad har det vært kvinnene
som har vært engasjert, og mange har fått en
ny start i livet. Fordi en har fått råd til å kjøpe,
investere i utstyr som kan gi en inntekt, for

HOV ED S A K E N

eksempel symaskin eller annet verktøy, betale
skolepenger til ungene, noe som igjen øker
skolegangen, særlig blant jentene.
Opplæring i lesing og skriving for voksne,
særlig blant kvinnene er med å øke deres
posisjon, men også menn slipper til.
Den siste delen av prosjektet, som handler
om holdninger og rettigheter handler blant
annet om å gi folk gode holdninger i forhold
til å ta ansvar for drikkevann og drikkevannskilder, for skolene ved å holde bygningene rene og i orden, det handler om å bry
seg om fellesskapet, og å forbedre jordbruksproduksjonen og ved det levekårene.

Bibliotek

I 2014-16 gis det støtte til å oppgradere
biblioteket ved Universitet i Buta, slik en
tidligere gjorde i Bondo.
Dette biblioteket hadde bare gamle bøker,
fra 1969 eller tidligere, og var fullstendig
utdatert. Biblioteket får nå oppdatert litteratur,
penger til å sette i stand biblioteket og
lesesalen. Og både studenter og andre vitebegjærlige kan komme og studere.

Kompetanseheving

Prosjektet går i 2015-16, og handler om å
øke kompetansen til alle ansvarlige i kirka,
både pastorer og dem som har ansvar for
prosjektene. Ledere av alle slag, samt en del
andre ledere med ulike offentlige posisjoner i
Bas Uele.
Det gis økt kompetanse innen samarbeid,
økonomi, organisasjon, kunnskap om lover
og regler, korrupsjonsbekjempelse og om å
behandle folk med respekt.
I tillegg til disse fire prosjektene, som
NORAD tar det meste av regningen for får
CBCN ganske mye penger til helsearbeid,
blant annet medisiner til barn. Noe som har
hatt stor betydning for barnedødeligheten. At
det er medisiner tilgjengelig betyr mye for folk
som blir syke. Sykehuset har fått innlagt vann
og strøm fra solcellepaneler i løpet av de to
siste årene, og det er oppgradering på gang
ved noen av fødestuene.
På side 18 og 19 kan du lese mer de
fantastiske ultralydapparatene som kom til
Bas Uele nå i januar.
Vi støtter også CBCN med midler til kristen
fostring, pastorutdanning og til å drive kirkens
administrasjon.

Nzengele er en meget betrodd medarbeider som vi setter stor pris på. Foto: Hege Norøm

Betrodd kasserer
Bernard Nzengele har jobbet for samarbeidskirken i Kongo i en mannsalder.
Han har høyere lærerutdannelse med gresk som sidefag men fikk opplæring i regnskap av
misjonærene i Bondo på 70/80-tallet. Siden den gang har han jobbet som regnskapsfører
og revisor.
Han har hatt en nøkkelrolle i samarbeidet mellom Det Norske Baptistsamfunn og
Baptistsamfunnet i Nord-Kongo (CBCN) – særlig i forhold til bistandsmidler fra Norad.
Det er Nzengele som mottar alle pengene som skal til de ulike virkegrenene i kirken, samt
til prosjektene.
Han har hatt ansvar for fordeling og transport av store summer dollar i år med både krig
og fred. I perioder har det vært spesielt risikabelt å reise mellom de ulike tettstedene i Bas
Uele i Nord-Kongo med penger i bagasjen, men Nzengele har gjort det på en kløktig og
god måte. Vi har aldri opplevd verken mislighold eller tap av noen av de midlene han har
hatt ansvar for.
I dag bor Nzengele i Buta. Hans første kone døde for noen år siden etter lang tids sykdom, og han har etablert seg med ny kone. Han har nå ansvar for den interne revisjonen av
alle regnskapene til CBCN.
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Cecile er et godt eksempel for andre kvinner i Bas Uele, og hun kan mer enn å undervise. Habil sydame er hun også.
Foto: Hege Norøm

Utdanning gir nye muligheter
Cecile har i alle år vært husmor med ansvar for å skaffe mann
og barn mat fra åkeren. Hun har hatt en ekstrainntekt som dyktig
sydame, men bestemte seg på et tidspunkt for at hun ønsket å
utdanne seg som lærer.
Cecile bor i Bondo, og siden universitetet for pedagogisk
utdannelse åpnet en ny avdeling der i byen, fikk hun muligheten
til å realisere ønsket sitt. Universitetet er utstyrt med bøker og lære-

materiale gjennom et Norad-finansiert prosjekt over tre år.
Nå jobber Cecile som lærer og trives svært godt med det. Hun
er også distriktsleder i kvinneforbundet, og er et godt eksempel for
ande kvinner i området som kan tenke seg en utdannelse. Hun nyter
stor respekt hos lederne i Baptistsamfunnet i Nord-Kongo for sitt
utradisjonelle valg i voksen alder.

Hovedstyreleder
Hege Norøm i Kongo
Da Lise Kyllingstad skulle på sin første tjenestereise til Kongo i januar fikk hun
reisefølge av Hege Norøm, som tok over som hovedstyreleder i fjor sommer. På
nettstedet baptist.no kan du lese mer om hennes inntrykk fra Kongo. På bildet
er Hege Norøm (tv) og Lise Kyllingstad sammen med to av jentene som tok seg
av alt det praktiske ved besøket.
Misjon

Les mer på:

Mer info

http://www.baptist.no/misjon/internasjonal-misjon/kongo
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Baptistenes bønneleder Bjørn Olav Hansen:

– Ønsker å hjelpe mennesker
til å finne hvile i kristenlivet
Da Baptistsamfunnet lanserte strategiene for menighetsplanting,
menighetsutvikling, integrasjon, barn og unge og internasjonal ble bønn
fremhevet som en av tre bærebjelker i virksomheten.

I bønn. Bønneleder Bjørn Olav Hansen i samtale med Gud i ”Kristi Himmelfartskapellet” på Eina. Historien bak kapellet kan du lese på nettstedet baptist.no.
Foto: Roger Dahl

Av Roger Dahl

Magasinet Baptist.no har møtt pastor Bjørn
Olav Hansen, som sier at han først og fremst
ble veldig glad for at Baptistsamfunnet ville
sette bønn så høyt på agendaen, da generalsekretær Terje Aadne spurte om han ville ta
oppdraget.
– Det er veldig spennende, og jeg tror Gud
vil vekke sitt folk til et sterkere fellesskap med
seg, sier Bjørn Olav Hansen.

Slitasjepunkt eller nær relasjon

– Bønn er ofte en type dårlig samvittighet hos
veldig mange mennesker. Jeg er takknemlig
over å få være med å bygge opp noe som
kan hjelpe mennesker inn i et nærere Gudsforhold, der en kan finne hvile i kristenlivet.
– For det er mange opplever bønn som et
slitasjepunkt. En stadig dårlig samvittigheten
som ligger over dem. Jeg tenker at å komme
inn i bønnens hvile er å oppdage at bønn er
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langt mer enn å bruke ord. Det er mange
som ber mye, bare at det ikke defineres som
bønn.
– Jeg tenker at hvis vi med bønnearbeidet
kan hjelpe mennesker inn i den nære
hverdagsrelasjonen får vi løftet bønn opp på
et nytt plan, sier Hansen.

”Den som elsker meg”

– For meg betydde det mye da jeg lærte

«Å be er å omgås i vennskap og tale ofte og lenge i
ensomhet med den som vi vet elsker oss»

meg denne definisjonen: «Å be er å omgås
i vennskap og tale ofte og lenge i ensomhet
med den som vi vet elsker oss» Teresa av
Ávila, spansk nonne tilhørende Karmelittordenen (1515-1582), sier Bjørn Olav
Hansen og fortsetter:
–Da forsvant noe av det krampeaktige jeg
hadde opplevd med å be. Det er to ting som
ble viktige. For det første ”vennskap” og det
andre ”den som elsker meg.” Jeg tror det er
bare en ting som kan forandre et menneske,
at det blir elsket.
– Det snudde opp ned på mitt bønneliv.
Jeg behøvde ikke si noe, det handlet om å
være i Guds nærhet, vite at han elsket meg.
– Jeg har lært meg den ordløse bønnen,
mange strever med å finne ord, Det kan være
sykdom, slitasje m.m. Det gjør det så befriende at bønn handler om å være sammen
med Han som elsker oss. Mange mennesker
er trette. Om bønn blir enda en aktivitet er det
ikke rart det går i lås.
– Mange vil oppdage at en ber ganske
mye. I et hverdagslig nærvær der en er
«innom»,om bare noen får minutter. Dette har
vært befriende for meg.
– Det betyr ikke at vi ikke skal samles.
Bønnefellesskapet i menigheten vil bli styrket
ved at en selv kommer i en levende relasjon
til Jesus, da vil en gjerne være med andre.

Nettverk

– Hva med Bønnenettverket?
– Vi ønsker det skal være et nettverk en
kan henvende seg til for forbønn. Derfor har
vi etablert en facebookgruppe. Jeg håper
den kan være et binneledd mellom baptister
som ber. At vi kan hjelpe hverandre å konkretisere, be målretta.
– Jeg håper vi kan ha et fokus på
menigheter som trenger forbønn i en utfordrende fase. Og jeg tenker det vil utvikle
seg et forum der mennesker med bønnens
tjeneste kan stå sammen med andre som

ber. Kanskje en form for bønnestafett, for
å dekke lederskapet og den nasjonale virksomhet i bønn med mål om et 24/7 opplegg
der noen alltid har et bønneansvar, sier
Bjørn Olav hansen og forteller at han også
har tilbudt menightene besøk med bønneseminarer. I vår vil Oslo 2, Porsgrunn
sammen med Skien og Langesund og
Gyland få besøk.
– Det er ikke et «ta seg sammen» skippertak jeg underviser om, men om å invitere inn i
bønnens hvile.
– Folk lengter etter stillhet, har lyd på
ørene, driver med noe hele tiden, Nå begynner de å se at det er noe de mangler. Kan
se ut som det er en gryende Jesusvekkelse
på gang igjen, sier Bjørn Olav Hansen, som
ikke bare er baptistenes bønneleder, men
er sentral i og var med å starte Nasjonalt
bønneråd, som de fleste bønnenettverk er
tilknyttet, og var initiativtaker til de nasjonale
bønnekonferansene.

Hjertekontakt

- Det er et ord som har vært utfordrende for
meg: Dette folket ærer meg med leppene,
mens deres hjerter har vært langt borte fra
meg (Jes 29,13). Jeg har ofte lurt hvor mye
jeg har hatt kontakt med hjertet. Den største
avstanden er ofte mellom hode og hjerte, sier
Hansen og fortsetter:
– De riktige ordene ble ikke så viktige lenger. Det vesentlige var min egen relasjon. Jeg
kunne ikke lenger snakke om andre. Først da
jeg ble ærlig. Når jeg ble syk ble jeg virkelig
opptatt av det. Ikke at jeg bevisst hadde vært
uærlig tidligere heller, men jo tettere du kommer på livet, jo viktigere er det å leve.
– Når jeg begynte å snakke om min
svakhet, min synd og mine feil ble det til
hjelp for andre. Vi må snakke sant om livet
vårt. Dessuten tåler Gud mye mer enn vi har
trodd. Det har vært til hjelp for å bygge den
relasjonen til Gud som jeg har i dag.
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Sykdom

– Hva gjør sykdommen med deg?
– Jeg er blitt mer ydmyk i forhold til at
livet ikke er A4, heller ikke for en kristen. At
det må være lov å kjenne på de tingene de
aller fleste kjenner på, som frykt, frustrasjon, sinne, så har jeg vært gjennom mange
perioder der folk har bedt, salvet og bedt.
Jeg ble veldig sliten, og forstod at mange
ville meg vel, men når jeg ikke ble helbredet ble det slitsomt. Dessuten har jeg møtt
mennesker som har fortalt hvorfor jeg er syk
m.m.. da tenker jeg at det rart at Gud ikke
forteller dette til meg, sier Bjørn Olav Hansen
og fortsetter:
– Så jeg kom til et punkt der jeg måtte
overlate alt dette til Gud og hvile i Jesu
fullbrakte verk. Gud kan selvfølgelig helbrede,
om han ikke gjør det nå vet jeg at en dag gjør
han det.
– Samtidig ber jeg frimodig for andre og
har sett mirakuløse helbredelser. Hvorfor jeg
ikke blir helbredet vet jeg ikke, men vi må
passe på å ikke plassere Gud i vårt bilde.
– Jeg har lært mye av mennesker som lever med kroniske sykdommer. Den ydmykhet
og takknemlighet de viser i løpet av livet. Så
har jeg hatt perioder der jeg blir så fortvilet.
Da velger jeg å være åpen og sårbar. Da er
det godt å bli bedt for.
– For jeg tror ikke vi har noe å tape på å
være åpne, selv om jeg forstår at noen vil
være private. Og jeg tror de aller fleste vil ha
glede og nytte av å være åpne og sårbare.
At dem som er åpne og sårbare er i stand
til å bringe helbredelse til andre mennesker,
avslutter Bjørn Olav Hansen, bønneleder i
Det Norske Baptistsamfunn.

BAPTISTENES BØNNEARBEID
Mer info

http://www.baptist.no/bonn

Changemaker fikk
Norges første ikkevoldspris
Av: Finn Olav Felipe Jøssang, KPK

Rundt 150 personer var tilstede da
Changemaker mottok Norges første
ikkevoldspris på Holtekilen folkehøgskole
tredje mandag i januar. Ungdomsorganisasjonens holdningsskapende arbeid
trekkes frem som grunnlaget for tildelingen.

Soleklar kandidat

– Det var en ganske unison oppfatning innad
i komiteen at Changemaker fortjente prisen,
sa Bernt Aardal, professor i statsvitenskap og
medlem i nominasjonskomiteen.
Komiteen trakk spesielt frem ungdomsorganisasjonens holdningsskapende arbeid
ved å mobilisere til ikke-voldelige kampanjer
som fremmer fred og rettferdighet.

Mobiliserer ungdom

Changemakers leder, Hanne Sofie Lindahl

retter særlig fokus på kritikkverdige forhold
knyttet til gjeld og kapitalflukt, global helse,
internasjonal handel, og klima og miljø. Hun
sier ungdomsorganisasjonen arbeider aktivt
for å rekruttere ungdom til kampen for global
rettferdighet.
– Mange mener at vi er naive når vi hevder
at «klart vi kan forandre verden», hvilket har
vært vårt slagord helt siden starten. Men vi
ser at det er mulig å mobilisere og engasjere
helt vanlige ungdommer i kampen for en mer
rettferdig verden, sa Lindahl i sitt innlegg.

Aktuell pris

At denne prisen tildeles for første gang etter
at Europa nylig har opplevd flere voldelige
attentat, og i kjølvannet av at anti-muslimske
demonstrasjoner brer om seg på kontinentet,
ble av nominasjonskomiteen trukket frem
som en stadfestelse av prisens aktualitet.
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Professor Aardal påpekte i sitt innlegg at
Kings drøm enda ikke er oppfylt.
– I disse Hebdo-tider er det et tankekors
at vi enda ikke har nådd frem til en fredelig
sameksistens mellom etniske og religiøse
grupper, sa professor Aardal og påpekte i sitt
innlegg at Kings drøm enda ikke er oppfylt.

Strengere våpeneksport

En av ungdomsbevegelsens store bragder de
siste årene er, ifølge Lindahl, at de var med å
påvirke norske politikere til å innføre strengere
regler for våpeneksport.
Norge har de siste årene vært en sterk
pådriver for våpenhandelsavtalen som ble
vedtatt i FN i påsken 2013.
– Denne avtalen er nå ratifisert av 50 land,
og vi anser det som en stor seier for å minske
våpenspredningen internasjonalt, sier Lindahl.
Hva betyr prisen for dere?

Professor i statsvitenskap og medlem
av nominasjonskomiteen, Bernt Aardal
sammen med Changemakers leder Hanne Sofie
Lindahl under tildelingen av ikkevoldsprisen 2015.
Foto: Finn Olav Felipe Jøssang, KPK

Kingdagen
Holtekilen folkehøgskole har feiret Kingdagen siden 2006.
I utgangspunktet inspirert fra Amerika, der Kingdagen, tredje
mandag i januar har blitt nasjonal fridag, og Sverige, der en
har markert Kingdagen en del år.
”Out of the mountain of despair,
a stone of hope.” Kingmonumentet
i Washington, DC, åpnet for
publikum 22. august 2011.
Foto: Colourbox.com

Hedres for holdningsskapende arbeid blant ungdom.

– Den betyr veldig mye! Særlig nå som vi
også er i innspurten av en ny aksjon der vi
jobber for å stanse all norsk våpeneksport til
autoritære regimer, medgir Lindahl.
Prisutdelingen er et samarbeid mellom
Holtekilen folkehøgskole, Det Norske Baptistsamfunn og Norges Kristne Råd.
Med utdelingen av ikkevoldsprisen ønsker
de tre aktørene å rette oppmerksomhet mot
rettferdighet og fred med ikkevold som
redskap – og oppmuntre og støtte dem som
i særlig grad bidrar til å videreføre arven etter
Martin Luther King jr. KPK

Av Roger Dahl

Ganske raskt ble Baptistsamfunnet med
på Kingdagen. De siste årene har Norges
kristne råd også vært med i arrangementet. Det har gitt et løft i markeringen,
som et arrangement utover baptistenes
rekker. Drømmen er at Kingdagen skal
markeres på en slik måte at det synes i
hele Norge.
For å styrke fokuset på ikkevold lanserte
Det Norske Baptistsamfunns hovedstyre
Ikkevoldsprisen i Martin Luther King jr’s
ånd. Prisen ble delt ut for første gang i år.
Den bestod av en gave på 10.000 kroner
og et synlig minne i form av et maleri fra
Wenche May Vaagsnes hånd.
For å løfte Ikkevoldsprisen valgte
Baptistsamfunnet å invitere de to andre
samarbeidspartnerne, Holtekilen folkehøgskole og Norges kristne råd med i
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nominasjonskomiteen til prisen, tilbød
også Norges fredslag en plass i komiteen.
På ikkvoldsprisens nettside heter det:
– Vårt ønske er en fredligere verden.
Feiring av King-dagen og utdeling av ikkevoldsprisen retter oppmerksomheten mot
rettferdighet og fred med ikkevold som
redskap. Ved å løfte fram arven etter
King jr vil vi oppmuntre og støtte dette.
Prisen skal tilfalle en person som bor i
Norge eller en norskbasert organisasjon,
som handler i King jr. sin ånd. Altså
arbeider for fred, ikkevold, frihet, rettferdighet, likhet og solidaritet. Prismottakeren må kunne delta i forbindelse
med prisutdelingen. Det er ikke et spesifikt
krav at det skal være en kristen prisvinner.
kINGDAGEN
Mer info

http://www.baptist.no/kingdagen
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Vi gratulerer
Pastor og informasjonsleder Roger Dahl,
Lier fyller 50 år 23. mars. Etter utdannelse ved
Baptistenes Teologiske Seminar var han i noen
år pastor i Åse Baptistmenighet. Fra 1997 har
han arbeidet i sekretariatet til Baptistsamfunnet,
hovedsakelig med ulike informasjonsoppgaver,
og hans lokalkunnskap om baptister i Norge er
av stor betydning for vår bevegelse. Han har
også hatt ansvar for ulike arrangement, og de
siste årene for Blink i Stavern. Roger Dahl har i
en årrekke vært forstander for Rjukan menighet
og leder av menighetsrådet i Drammen.
Pastor Rolf Ekelund, Lillesand fyller 90 år
13. april. Som ung var Ekelund evangelist i
Rødøy, før han kom til Oslo og studieårene der.

Ultralydutstyr til sykehusene i Bas Uele
Arnhild Edvardsen og Marianne Kristoffersen har i første del av februar vært i Buta i
Kongo for å gi opplæring i bruk av nytt ultralydutstyr. Sykehusene i Buta (statlig) og Monga
(samarbeidskirkens) har til nå manglet slikt utstyr.
Dette lot seg gjøre å finansiere opp fra norske side på grunn av ekstraordinære gaver
og arvemidler, og misjonærene Arnhild og Marianne reiste ut for å hjelpe de lokale
helsearbeiderne i gang. På bildet får Arnhild og Marianne opplæring på utstyret før utreise.
(Foto: Roger Dahl)

Fra studietiden ved Misjonsskolen som ung til
pensjonsalderen fikk Rolf være pastor i ulike
baptistmenigheter. Først i Hyggen i studieårene,
og deretter Sommarøy, Balsfjord, Halden,
Sandnes, Oslo 1. og de siste årene i Raufoss.
Som pensjonist ble Ekelund benyttet som predikant så lenge kreftene strakk til. Sammen med
sin Johanna er pensjonisttilværelsen tilbrakt på
Sørlandet i Lillesand.
Pastor Tor Erling Norøm, Sandefjord, fyller
50 år 6. mai. Etter noen år med annet arbeid
begynte Norøm på Baptistenes Teologiske
Seminar på pastorlinjen. Etter studieårene ble
det pastortjeneste i Steinkjer og Verdal, før
ferden gikk til hjembyen Sandefjord og pastorjobben i baptistmenigheten der. Sist sommer
begynte Norøm i ny stilling som ungdomspastor
i Porsgrunn.
Misjonær Magnhild Botten Carlsson, Lom
fyller 80 år 9. juni. Carlsson, som kommer fra
Lom er sykepleier med spesialistutdannelse
som operasjonssykepleier, var sammen med
sin mann i noen år misjonær i Kongo. Ikke
bare var det Magnhild og mannen som ble
Kongomisjonærer. Også hennes to søstre,
Lise og mannen Gunnar Husby, og Solveig
og mannen Roald Juliussen var misjonærer i
Kongo. Vi er takknemlig for innsatsen som
misjonær i Kongo i flere perioder i 1970 årene.
Det Norske Baptistsamfunn gratulerer med
fødselsdagene og ønsker Guds rike signing!

Nok en
«sydenferie» i Kongo
Også denne vinteren har Simonette og
Alf Håland reist til Kongo og slått seg ned
i Monga for noen uker. Drøyt 30 mil på
motorsykkel ligger foran ved avreise fra Buta.
Alf kjører selv, mens Simonette har funnet seg
godt til rette bak på en annen motorsykkel.
At Hålands velger å tilbringe tid i Kongo hvert
år betyr mye for kontakten mellom Norge og
samarbeidskirken. (Fotos: Hege Norøm)

Terje Aadne
Generalsekretær
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Til minne
Pastor Finn Torhus, Gjøvik døde søndag 23.november
Torhus, som ville fylt 77 år i januar, hadde et langt liv bak seg som baptistpastor.

Han ble født i Molde, og som ungdom ble han frelst og døpt, og begynte i 1959
å reise som evangelist i Trøndelag og i Sverige.
Etter studier ved Baptistenes Teologiske Seminar begynte Torhus i 1964 som pastor

Ny og gammel
misjonsleder til Kongo

i Vikna baptistmenighet. To år senere reiste han og Elisabeth til San Francisco, for å

I januar reiste både avtroppende misjonsleder Arild
Harvik og nyansatte Lise Kyllingstad til Kongo på
tjenestereise. Også hovedstyreleder Hege Norøm
og misjonær Gunnar Jan Eines deltok på turen.
For Lise ble dette en god start på oppgavene,
og også et gjensyn med samarbeidspartnerne i
Kongo. (Foto: Hege Norøm)

pensjonist var han pastor i Gjøvik Baptistmenighet, og fikk også bruk for kystskipper-

arbeide ved Den Skandinaviske Sjømannsmisjonen, først som assistent og etter hvert
som sjømannsprest. I 1973 ble han pastor for en baptistmenighet i Lincoln, Nebraska,
og kom i 1978 tilbake til Norge og Bergen Baptistmenighet. Fra 1985 til han ble
skolen han hadde tatt i ungdommen da han i en lang rekke sesonger var kaptein på
Skibladner.
Vi er takknemlig for den tjenesten som Finn Torhus har stått for i vår sammenheng.
Våre tanker går til Elisabeth og familien forøvrig.
Misjonær Sveinung Johnson Moen, Halden ble hentet hjem til Jesus 6. januar.
Sveinung Moen fylte 90 år 14. desember. Samme dag fikk han overrakt Kongens
Fortjenstmedalje for sitt lange og innholdsrike livsverk under en tilstelning i baptistkirken i Halden. Etter at Sveinung Moen som ung mann ble baptist og han kjente kallet
til tjeneste i Afrika begynte han studiene ved Misjonsskolen i Oslo.
I årene 1949-52 var han distriktssekretær i Trøndelag, 1953-61 misjonær i Kongo,
1962-63 pastor i Trondheim Baptistmenighet, 1964-69 misjonær i Sør-Korea,

1969- 75 direktør for Pearl S. Buck Foundation, Seoul, Syd-Korea. Etter hjemkomsten til Norge var han pastor i 1976-78 i Kristiansand Baptistmenighet før ble
konsulent i arbeidsmarkedsetaten i Halden.
Moen fikk Kongens Fortjenstmedalje med bakgrunn i omfattende forskningsoppgaver ved siden av stillingene han hadde. Hans engasjement for blandingsbarna i
Korea, og hans forskning om slange-kulten i Kongo, er tunge elementer i vurderingen
av Moens livsgjerning.
Våre tanker går til Erna, barn og øvrig familie.
Pastor Ivald Myreng, Eidsvoll ble hentet hjem til Jesus, nær 90 år gammel,
30. januar. Myreng ble født i Kjøllefjord i Finnmark 31. august 1925, og kom som

Nye kirkebenker

ungdom til Oslo og misjonsskolen, der han utdannet seg til baptistpastor.

Det er alltid bra å kunne sitte godt. Misjonær
Kjell Holtet har sammen med vennen Lars Lien
tilbrakt fire uker i Buta. Det har blant annet
resultert i en rekke nye kirkebenker, reparasjoner på
samarbeidskirkas bil, og for Kjells del gjensyn med
mange gamle kontakter. (Foto: Hege Norøm)

Baptistmenighet. Han var også distriktsarbeider på Østlandet. Den siste tiden som

Myreng har arbeidet som pastor i Sandefjord, i Oslo 1. og i to perioder i Eidsvoll
yrkesaktiv var Myreng bestyrer på et kontakthjem for eldre på Eidsvoll.
Våre tanker går til barn, barnebarn og øvrige familie.
Misjonær Rune Kristoffersen, Mjøndalen ble hentet hjem til Jesus 7. februar, nær
55 år gammel, etter at han for en tid siden ble rammet av et slag.
Rune var sammen med resten av familien ute som misjonærfamilie i Mokong i det
nordlige Kamerun, noen år før og etter årtusenskiftet. Han hadde ansvar for drift- og
vedlikehold av en stor bygningsmasse, i tillegg til alt annet en misjonær blir involvert i

Motorsykkelsafari
Misjonær Anne Britt Eines har også i år arrangert
motorsykkelsafari i Kongo, og hennes gruppe har
fartet rundt i store deler av Bas Uele etter at de ble
satt av flyet i Bondo til de et par uker senere ble
hentet i Buta.

av ulike oppgaver.
Våre tanker går til Runes forlovede, hans barn og familien for øvrig.
Vi lyser fred over våre medarbeideres gode minne.
Terje Aadne
Generalsekretær
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Innsettes som
første visepresident
til sommeren!

Jan Sæthre innsettes
som første visepresident
i verdensalliansen til
sommeren. Rundt 70
norske planlegger å reise
til kongressen i Sør-Afrika,
og vil få gleden av å være
med på innsettelsen av
Sæthre.

I forbindelse med verdenskongressen i Durban i slutten av
juli innsettes den nye ledelsen i verdensalliansen. Vår egen
Jan Sæthre går inn i oppgaven som første visepresident,
mens Paul Msisa fra Sør-Afrika tar over som president.
Pastor Msisa har vært i Norge flere ganger, han har vært
generalsekretær i Sør-Afrika, og i den sammenheng var han
involvert i Holtekilen folkehøgskoles Sør-Afrika linjes opphold i
landet. Sammen med Jan Sæthre og verdensalliansens generalsekretær skal han lede verdens baptister fram til 2020.

Vi er ikke lengre unna enn din pc eller telefon

ÅR

Alt fra etiketter
og visittkort til
markedsmateriell,
hefter og bøker.

Tlf 61 11 00 70 – lt@landtrykkeri.no, www.landtrykkeri.no

Etablert 1890

9110 Sommarøy

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

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

Off. Godkjent optiker

• Over 110 års erfaring med kjøttforedling på Jæren!

www.jaeder.no

• Kvalitetsbevisst og stolt leverandør/samarbeidspartner
til Storhusholdningsmarkedet!
• Spesialisten på pizzatopping, hamburger, pålegg, pølse,
kyllingprodukter og karbonader
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Første kvinnelige rektor
ved baptistseminaret i Estland
Tartu Theological Seminary (Estland) utnevnte sin første kvinnelige rektor i januar
2015. Unionen av frie evangelikale- og baptistiske menigheter i Estland kalte
Dr Einike Pilli til å lede arbeidet med utdanning og utvikling i den estiske baptistbevegelse. Dr Pilli studerte ved skolen som en av de første studentene etter at den
gjenåpnet i 1989. Hun fullførte sine doktorgradsstudier i teologi ved Universitetet i
Tartu, med fokus på trosopplæring.
Les mer på http://ebf.org/first-woman-rector-for-estonian-theological-seminary

Barn hjelper barn
På grunn av den forverrede humanitære krisen i Irak, har ulike menigheter innen
baptistfamilien i Europa og Midt-Østen vist sin bekymring for situasjonen og bistått
baptistmenigheten i Bagdad i dens tjeneste til de internt fordrevne i Irak. Bildet er
fra en søndagsskoleklasse i Cedofeita Baptistmenighet i Portugal, der barn har vært
med å hjelpe barn i Irak.
Les mer på http://ebf.org/children-helping-children

Baptistenes hjelpeorganisasjon
BWAid er den lindrende og hjelpende arm i Verdensalliansen. Det internasjonale arbeidet ble etablert for å yte hjelp etter første

verdenskrig. Gjennom årene er det gitt lindring og utviklingshjelp, opplæring og nettverksbygging. Fra begynnelsen har BWAid
betydd lettelse og hjelp for mennesker som er i nød, uavhengig av rase eller religion.
Les mer på http://bwanet.org/programs/baptist-world-aid
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Mer informasjon, gode råd og tilbud på kniftrygghet.no, eller ring 23 68 39 00
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Baptistene må fortsatt nå barn og unge
Langt de fleste som finner fram til en kristen tro gjør det i barne- og ungdomsårene.
Derfor har norske baptister en egen strategi for å nå og bevare ungdom.

Illustrasjonsfoto: Ungdom som deltok på distriktsstevnet på Borkenes våren 2013.
Foto: Roger Dahl

Av Roger Dahl

To av tiltakene for å nå og bevare unge
mennesker er leirarbeid og et målrettet
planarbeid for samspill mellom hjem og
menighet i trosformidling til barn og unge.
Siden de fleste som kommer til tro gjør det
som barn og unge, er det viktig at fokuset og
engasjementet for barn og unge gjenspeiles
i det vi gjør som menigheter og kirkesamfunn.
Et av fellestiltakene på regionalt nivå er
leirer for barn og ungdom. Hvert år samles
hundrevis til leir. Det er mulig fordi noen
voksne gir av sin tid, sitt engasjement og sine
krefter. Det er det grunn til å være takknemlig
for.

Flere ledere på leir

Samtidig er det grunn til å utfordre på det
samme. For det kunne veldig gjerne vært
flere ledere på leir. Det har til og med hendt at
leirer er blitt avlyst fordi en ikke har hatt nok
villige voksenledere med på leirene.

Det er synd. Baptistenes hovedstyre har
sagt at dette må vi klare å gjøre enda bedre.
Og oppfordringen fra styreleder Hege Norøm
og resten av styret er at den som har anledning og mulighet må tilby seg å være med
på leirer, unne seg selv gleden over å være
sammen med barn og unge. Så har sikkert
noen hørt at det er så slitsomt. Dersom
flere tar i et tak blir det mindre slitsomt, og
velsignelsen, den er minst like stor.
Ta imot Baptistsamfunnets oppfordring
om å være leder på en leir. Lokalt i din region
finnes det noen som arbeider med å fylle
leirene med dyktige ledere. Det ville være stor
hjelp for dem at du tok kontakt. Husk at barn
og unge trenger ledere også i 2015, slik det
var da du som leser dette var leirdeltaker.

er 15 menigheter i gang med slik planlegging.
De to veilederne, Birgit Andersen og Agnar
Sæli reiser rundt for å oppmuntre og hjelpe.
Målet er at disse menighetene før sommeren skal ha en bærekraftig plan for hvordan
menigheten og hjemmet skal gjøre hverandre
gode i å bringe Jesus til barna. Dette arbeidet
vil vi presentere på sommerens Blink-stevne.
Vi tror at å ha en plan gjør det langt enklere
å huske på tiltakene, gjennomføre dem og
også kunne forklare hvorfor. For det er vanligvis ikke slik at det kun er hjemmet, eller kun
menigheten som er avgjørende for valgene
barna tar. Men i samarbeid vil foreldre og
menighet lykkes bedre i trosformidlingen
enn hver for seg. Derfor er levende tro og en
planlegging av trosformidlingen viktig.

Levende tro

Vi ønsker at alle menigheter med barn og
ungdom skal ha en plan for hvordan en skal
formidle tro til den oppvoksne slekt. For tiden

KRISTEN TREKKSPILLKLUBB
med base i Oslo, ønsker flere medlemmer, både
med trekkspill, og med rytmegitar/ bassgitar.
Interesserte kan kontakte Svein Bakkevold:
Tlf. 90581519
Mail sbakkevold@getmail.no
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BARN OG UNGE
Mer info

http://www.baptist.no/barnogunge

Baptistene

Baptist

Baptistenes Sommerfest
CAMPING

Liv
Inspirasjon
Nærhet
Kraft

Å campe på Blink er både

RIMELIG og SOSIALT.
Ikke la muligheten til å være med på
Blink gå fra deg fordi du synes det er for dyrt!
På de store plenene er det plass til over 100 campingenheter.
Så det er ganske sikkert plass til ditt telt eller din campingvogn.
Du bor rett ved fellesarealene. Du kan velge om du vil lage egen mat
eller delta i fellesmåltidene. For en rimelig penge får du plass hele uka.
For deg selv, for ektefelle, unger og hvem du ellers måtte ønske. Dessuten
er det sosialt. Du kan spise middag med familien ved siden av. Eller ungene
kan leke med ball sammen, eller du kan invitere på en kaffekopp.
Unn deg en uke på Blink enten budsjettet gir rom for beste standard i internatet
eller friluftsliv og camping.
Les mer på http://baptist.no/blink/
Bli inspirert til å delta. Meld dere på og bli med på baptistfesten i Stavern!

VI SEES!
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Blink - baptistenes sommerfest
og landsmøte 30.juni-5.juli 2015
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