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Fellesskap med Gud, hverandre og andre
Et fellesskap av levende menigheter, midt i
verden med evangeliet.
Hovedtema for årets Blink er fellesskap
med Gud – hverandre og andre og vi får
anledning til å høre spennende talere og
seminarer samtidig som det blir rikelig med
tid til feriestemning og familie.
Landsmøtet er stedet for å dele visjoner
og arbeid, rapportere hva som er status og
hvilke planer vi har som fellesskap av
baptister i Norge. Et spørsmål vil alltid være
førende for våre planer: Hvordan når vi som
menigheter ut til våre naboer, venner og
familie med det fantastiske budskapet om
Guds betingelsesløse kjærlighet og nåde?
Hvordan virkeliggjør vi misjonsbefalingen i
inn og utland?
Et fellesskap av levende menigheter grepet
av Kristus er visjonen om menigheter med
Jesus i sentrum og et liv som blir videreført
fra generasjon til generasjon. Ung baptist og
Baptistsamfunnet tilbyr støtte til utarbeidelse
av trosopplæringsplan for menighetene og
det er gledelig å se at mange menigheter
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allerede har startet dette arbeidet.
Menighetene er grunnfjellet i vår bevegelse
og vi ønsker i tiden som kommer å legge til
rette for gode vilkår og støtte for menighetens
arbeid og vekst. Tilbudet til våre menigheter
med en rekke veiledningstilbud fortsetter.
Nytt av året er at vi ønsker å tilby bedre
rammer for personalpolitikk i vårt kirkesamfunn.
Baptister har blitt kalt «bokens folk» og
bibelen er vår rettesnor for liv og lære. Hver
generasjon må oppdage bibelen på nytt og
samtalen om troen og livet må være naturlige
elementer i våre fellesskap. For å løfte opp
vår felles identitet har «Baptistenes Teologiske
Samtaleforum» blitt opprettet og Baptistsamfunnet vil invitere til teologiske refleksjoner
når vi møtes på Blink og lederkonferanser, for
å skape engasjement rundt teologi og praksis.
Ha en velsignet sommer og velkommen til
landsmøte og Blink.
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.

2

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

Rekordstort kull har
fullført studiene ved
Høyskolen for Ledelse og Teologi:

Rekordkullet med graduanter har fått god
utrustning til liv og tjeneste i Guds rike.
Alle foto: Fra HLT’s facebookside

Hele 52 studenter graduerte i vår
Det var en historisk dag på Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT).
52 studenter har fullført sin bachelor utdannelse.
Det ble markert på skolens graduasjonsfest 22. mai.
Av Roger Dahl

Skolens rapport for 2014 forteller om 320 studenter, og om
bedring i måltall som fullførte studieløp, 56,3 prosent fullførte
sin bachelorutdannelse, mens landsgjennomsnittet på
utdanningsnivået er rundt 40 prosent.
Det rapporteres om bedring i produksjon av studiepoeng per
student, om redusert strykprosent, og om en økonomi som er
i ferd med å komme i balanse, etter at eierne i oppbyggingsfasen har tilført skolen betydelige midler.
Som skoleeier har norske baptister all grunn til å være stolte
av skolens utvikling og betydning i det norske høyskolelandskapet.

Graduasjonsfesten inneholdt alle de faste elementene.
Studentene ble gratulert av rektor, studentene holdt sin
takketale, det var tid til forkynnelse og lovsang, og bønn for de
nye medarbeidere. Etter graduasjonsfesten i Bærum baptistkirke ble det invitert til stor kakebuffé i skolens kantine. Som
vanlig en festdag.
Utviklingen ved HLT har vært eventyrlig siden starten i 2008,
da Filadelfiamenigheten i Oslo og Baptistsamfunnet etablerte
den nye høyskolen på tuftene av Baptistenes Teologiske
Seminar.

Fra venstre: 1. Rektor Karl Inge Tangen gratulerer studentene, her med Yohannes Teffera. 2. Temesgen Kahsay, lærer på engelsk bachelor, taler på graduasjonsfesten. 3. Studenter leder i sang –Fredrik Krunenes, Tonje Madeleine Ellingsen Ringvold, Sara Louise Igelkjøn Emmerhoff og ved flygelet Jon Torger Hetland Salte
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n ytt fra menighetene

Steinar Botten i solveggen utenfor Sandom reteratsentert. Fotos: Roger Dahl

Feiret 60-årsjubileum
for Sandom reteratsenter
Pastor Steinar Botten tok menigheten med seg til jubileumsfeiringen av retreatsenteret, som er på eiendommen der Bottenfamilien bodde i Steinars første leveår.
Av Roger Dahl

Det er 60 år siden den første retreaten
var på Sandom, som tidligere var et lite
gårdsbruk klemt mellom Lomskollen og
Ottaelva. Her bodde fjellbonden Fredrik
Botten, av mange kjent som bedemannen,
som livet ut fikk stå i en spesiell forbønnstjeneste. Vitnesbyrdene om Guds
under rundt Fredrik Botten forbønnstjeneste
er lang.
For 60 år siden ble han etter bønn
overbevist om å selge gårdsbruket, han og
familien hadde flyttet fra noen år tidligere, til
retreatsenter.

Les mer på http://www.baptist.
no/nyheter/feiret-60-arsjubileum-for-sandom-retreatsenter/
Mer informasjon om retreatstedene Sandomstiftelsen og
Tomasgården finner du på http://
sandomstiftelsen.no/
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Hver dag
ringer klokken
på Sandom til bønn,
stillhet og ettertanke.

Baptistkirken i Sarpsborg videreføres som byens
varmestue for rusmisbrukere. Foto: Varmestua

Dåp i baptistmenigheten på Otta
Søndag 8 april hadde Steinar Botten i
Sel Baptistmenighet gleden av å døpe
Joseph Hood.
Les mer på http://www.baptist.no/nyheter/feiret-dap-i-baptistmenighetenpa-otta/

Baptisteiendommer skifter eier
Etter at Sarpsborg Baptistmenighet
ble lagt ned i 2008 har kirkebygget
vært brukt av organisasjonen
Varmestua, som er et kristent
lavterskel rusverntilbud i byen.
Baptistsamfunnet har tatt ansvar for
driften av bygget siden 2008,
og har hele tiden leid det ut til
Varmestua, som er et av byens
tilbud for rusmisbrukere.
At Varmestua ønsket å kjøpe
bygget når det skulle selges er
en bonus.

Også baptistkirken i Tvedestrand
er solgt og i Stavanger er baptistkirken til salg. Mens en i Sarpsborg og Tvedestrand selger fordi
menighetene er nedlagt er salget i
Stavanger et ledd i prosessen med å
finne større og mer hensiktsmessige
lokaler.
Leirstedet Øverhaugen i Oppdal
er også lagt ut til salg, Midt-Norge
Baptistungdom som eier stedet
finner det ikke lenger hensiktsmessig
å benytte stedet til leirformål.

Ålgård Baptistmenighet
styrker pastorteamet
ytterligere

Anders Undheim, som har bakgrunn fra
pinsebevegelsen, er ansatt som medpastor.

Av Roger Dahl

Det er hovedpastor i Ålgård Baptistmenighet Magnar Mæland som
forteller dette til magasinet baptist.no. Han forteller at Anders Undheim
tidligere har vært pinsepastor, at han driver regnskapsfirma, og er ansatt i
en engasjementstilling i 40 prosent.
Les mer på http://www.baptist.no/nyheter/algard-baptistmenighetstyrker-pastorteamet-ytterligere/
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Anders Undheim er nyansatt medpastor i
Ålgård Baptistmenighet

En del av den norske gruppen Foto: Privat

Levende tro studietur til Atlanta:

Utfordret til å bety en forskjell
29 pastorer og barne- og ungdomsledere deltok på studietur
arrangert av Ungbaptist og baptistsamfunnet i slutten av april.
Av Roald Zeiffert

Hovedmålet for studieturen var Orangekonferansen, hvor vi har hentet mye av
inspirasjonen til Levende tro arbeidet vårt i
Norge fra.

Sosialt ansvar

I forkant av konferansen besøkte vi Martin
Luther King senteret, og ble utfordret på
hans sterke engasjement og påvirkning i
borgerettighetskampen. Inspirerende å
se hvordan hans liv og kall som pastor og
rettighetsforkjemper var så tett vevd
sammen.
Fredrik Krunenes som har bodd ett år i
Atlanta var ansvarlig for å legge opp program
på mandagen med et diakonalt fokus, her
besøkte vi først et arbeid for bostedsløse
ungdommer som han hadde jobbet med
mens han var der, etterpå var vi i et arbeid
Frelsesarmeen hadde med antitrafficking.
Avslutningsvis på ettermiddagen og

kvelden sparket vi fotball sammen med en
gjeng unge gutter i et innercity utadrettet
arbeid for å nå ut til vanskeligstilte familier i
Atlanta.

«Eksotisk innslag»

Et viktig aspekt ved turen var det sosiale
samholdet blant de som reiste, vi var
delte i mindre grupper, som kjørte og
bodde sammen. Stemningen var på topp
i alle bilene, og et godt tegn er at alle mente
at sin bil var den med mest latter i.
Vi bodde privat mens vi var der, og en av
deltakerne, Camilla Oseland fra Ålgård sier
at det var en «Kjempebra opplevelse å få bo
hjemme privat også. Lærte mye om både
amerikanere og gode ting for mitt eget
familieliv hjemme av min vertsfamilie.»
De tre siste dagene deltok vi på selve
Orangekonferansen sammen med cirka
7.000 andre, hovedsakelig fra USA. Norge
hadde den største gruppen, vi var totalt 59
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personer fra Norge fra ulike frikirker, og ble
ansett som et svært eksotisk innslag på
konferansen.

Lærdom

Inntrykkene er svært mange, og alle sitter
igjen med en rekke utfordringer og ideer
til arbeidet hjemme i Norge. Kent Remi
Westergren fra Drammen sier at i tillegg til
det han fikk med seg hjem til menigheten så
var det veldig mye å lære personlig, og han
opplevde en personlig vekst av å delta på
konferansen.
Hovedtema på konferansen var de ulike
fasene et menneske går gjennom i livet, og at
vi må møte den enkelte i den fasen den er i.
Agnar Sæli fra Tistedal sier at de vil ha et mye
større fokus på de ulike fasene fremover, og
se på hva vil det si at hver enkelt person er
skapt i Guds bilde i den fasen de er i akkurat
nå.
Monica Zeiffert fra Kristiansand trekker

Fakta om Levende tro:
y Hjelpe familiene og menighetene til et bedre
samspill om formidling av troen til neste generasjon
y Menigheter tilbys veiledning i arbeidet med
Levende tro planer
y Birgit Andersen fra Skien og Agnar Sæli fra Tistedal
er engasjert i veiledning. Sæli koordinerer og leder
arbeidet.

særlig frem at de har smågruppeledere som
følger barna gjennom livet, som er tilstede i
og gjennom de ulike fasene i livet.
I etterkant av konferansen håper vi at
inspirasjonen og lærdommen fra konferansen
i enda større grad vil prege menighetene
våre til å tenke helhetlig og strategisk om sitt
barne- og ungdomsarbeid. Ta på alvor at
barn og ungdommer trenger trygge og gode
voksne som er tilstede i livene deres, både i
familien og andre som velger å bruke sin tid i
enkelte barns oppvekst i ulike faser.

Utfordret

Gjennom hele studieturen ble vi alle på ulike
måter utfordret av mennesker som har tatt
valg i sine liv som har gjort at de har betydd
en forskjell i noens liv. Om det er hjemløse,
ofre for trafficking, eller en liten gruppe barn
som vokser opp i menigheten vi er en del av.
BARN OG UNGE
Mer info

Levende tro plan
For å hjelpe menighetene i gang med levende tro er Agnar Sæli er ansatt som
ansvarlig for levende tro, med særlig vekt på menighetsveiledning for de
menighetene som ønsker å lage sin egen trosopplæringsplan.
Han og Birgit Andersen er tilgjengelig for å hjelpe menigheter i en egen lokal
prosess. En slik plan er viktig uansett menighetens størrelse, og tar utgangspunkt
i dagens situasjon, for så å la menigheten tenke strategisk videre i forhold til de
ressursene de har.
Agnar er ansatt i 20 prosent i et toårig engasjement og skal fortsatt arbeide som
pastor i Tistedal Baptistmenighet.

http://www.baptist.no/barnogunge
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Når Baptistsamfunnet inviterer til
dialog om homofili er det med håp om
å bevare en felles identitet som baptister.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Inviterer til dialog om homofili
– Like viktig som samtalen om bibelsk forståelse av homofili
vil det være å føre samtaler om menighetens plass og rolle i Baptistsamfunnet,
sier generalsekretær Terje Aadne.
Av Roger Dahl

I informasjonen som nylig ble sendt ut til
menighetene heter det:
– Det pågår samtaler om forståelse av
homofili i flere ulike kristne sammenhenger,
også innen vårt kirkesamfunn.
Hovedstyret har med bakgrunn i konkret
henvendelse valgt å invitere til tre dialogsamlinger.

Dialog

I perioden fra september i år og fram til april
2016 har Baptistsamfunnets ledelse invitert
til tre dialogsamlinger. En må forplikte seg til
å delta i alle tre samlingene for å være aktuell
som deltaker i dialogen.
Thomas Dorg er leid inn for å lede
dialogsamlingene, han er tilknyttet Høyskolen
for Ledelse og Teologi, er høgskolelektor
og faglig ansvarlig for konflikt- og meklingsstudiet på Diakonhjemmet Høgskole. Han
har samfunnsfaglig bakgrunn med hovedvekt

på dialogarbeid i vanskelige situasjoner.

Lojalitet og selvstendighet

Generalsekretær Terje Aadne, hvorfor
inviterer Baptistsamfunnet til dialogmøter?
– Det er i utgangspunktet svar på et ønske
om en arena for å snakke om homofili og
homofiles plass i menigheten.
– I invitasjonen til dialogmøter har man gått
langt i å antyde behovet for lojalitet overfor
landsmøtevedtak. Strider ikke dette mot
tanken om den selvstendige menighet?
– Det ligger en forståelse av lojalitet til
landsmøtevedtak implisitt i både vårt Tro
og ordnings-dokument og i kapittel 5 i
vedtektene. Som demokratisk bevegelse,
er det naturlig at man er lojal mot de vedtak
man har gjort i fellesskap, selv om man ikke
er enig.
Prinsippet om den enkelte menighets
selvstendighet bør veies opp mot dette, sier
generalsekretæren og understreker:
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– Så må respekten for den enkeltes frihet
tilsi at alle har rett til å arbeide for eget syn.

Nødvendig og viktig samtale

– Hva skal dialogmøtene lede til?
– Arenaer for å samtale om utfordrende
temaer er både nødvendige og viktige, svarer
Aadne og understreker:
– Å kunne behandle hverandre med
respekt med vidt forskjellige ståsteder er en
verdi i seg selv og det handler også om å
kunne sette av tid til å få en dypere innsikt.
Vi har som baptister et felles verdigrunnlag
hvor vi tror at den gjensidige forpliktelse som
uttrykkes i dåp og medlemskap i en lokal
menighet leder til et videre fellesskap mellom
menigheter, der dette er mulig.
– Dialog er et virkemiddel til å gjøre denne
muligheten til virkelighet, også når meningene
skiller oss. Aadne forteller at aktuelle temaer
å samtale om vil være:

Fakta
y Samtaler om homofili har vært
ført med ulike intervall siden 1990
y Homofiliutvalget, oppnevnt av
hovedstyret i 1990 leverte sin
rapport i 1993
y Baptistsamfunnet ga ut et studiehefte om temaet i 1995 og oppfordret
til samtaler i menighetene.
y Hovedstyret uttalte seg om homofili
i februar 1995
y Landsmøtet sluttet seg til denne
uttalelsen i juli 2000
y Oslo 3. Baptistmenighet ble utelukket
fra Baptistsamfunnet i 2006 etter at
menigheten hadde valgt samlevende
homofile i sitt lederskap
y Våren 2015 vedtar hovedstyret etter
flere henvendelser å igangsette en
dialog om homofili.

– Å kunne behandle hverandre
med respekt med vidt forskjellige
ståsteder er en verdi i seg selv og det
handler også om å kunne sette av tid til å
få en dypere innsikt, sier generalsekretær
Terje Aadne. Foto: Roger Dahl

Les mer på http://www.baptist.no/
nyheter/inviterer-til-dialog-omhomofili/

Hovedstyrets uttalelse om homoseksuell praksis

Homofiles plass i menigheten
Hvilke baptistiske kjerneverdier som er
grunnleggende for felles identitet
y Skriftens autoritet opp mot den enkelte
persons rett til å tolke bibelen
y Samvittighetsfrihet og menighetens
selvstendighet opp mot felles identitet.
y Hvordan ser Det Norske Baptistsamfunn
ut i dag i forhold til for 10 og 15 år siden og
hvor går grensen for felles identitet?
y
y

Felles identitet

– Hva håper du dialogen skal munne ut i
generalsekretær Aadne?
– Mitt håp er at denne dialogen kan hjelpe
oss til å ha en fortsatt felles identitet som
baptister i årene som kommer. Det er viktig
at vi som menigheter bruker våre krefter
sammen for å nå mennesker med evangeliet
og bygge sterke og voksende menigheter.

Vi har forståelse for at dette emnet er vanskelig for noen. Men når det er
sagt, vil vi også understreke at Bibelen til alle tider har vært øverste autoritet
hos baptistene.
Vi ser ikke at Bibelen fordømmer mennesker som har en homofil legning.
Derimot tar Bibelen opp homoseksuell praksis. De bibelsteder som tar opp
en slik praksis, gjør det på en avvisende måte.
Ut fra Bibelens ord om homoseksuelle forhold, finner vi det ikke riktig at
personer som lever ut sin homoseksualitet, kan ha lederoppgaver i våre
menigheter eller i Det Norske Baptistsamfunn.
Det er viktig at våre menigheter står for de etiske og moralske holdninger
som finnes i Guds ord. Men det er også viktig at sentrale holdninger som
kjærlighet og respekt får råde i våre menigheter.
Mennesker med homofil legning trenger en menighet som viser omsorg
og varme.
Vedtatt i Det Norske Baptistsamfunns Hovedstyre i møtet 8.-9. februar
1995

Landsmøtets vedtak:

Det Norske Baptistsamfunns landsmøte i Drammen år 2000 har diskutert
spørsmålet om homofilt samliv. Debatten har vist at det er delte meninger
om dette spørsmålet. Landsmøtet vil likevel vise til Hovedstyrets uttalelse
om homofilispørsmålet i februar 1995, og ønsker at denne uttalelsen skal
være retningsgivende for DNBs arbeid.
(vedtatt med 78 stemmer, 32 mot, avholdne: 12)
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Blink 2015, Baptistenes sommerfest
og landsmøte i Stavern 30. juni til 5. juli:

Topp alternativ som familieferie!
Å ta barna med til Stavern og baptistenes sommerfest Blink er
familieferie på sitt aller beste. Vi tilbyr godt fellesskap, lave skuldre, godt barneprogram, inspirerende møter og avslappende kvelder med grillkos.

Av Roger Dahl

Det kan hende det er for sent å kunne velge
på øverste hylle, men sannsynligheten for at
det er plass til deg og familien din er fremdeles stor.
Derfor, om dere ikke allerede er påmeldt til
Blink, la ikke muligheten til topp stevnedager
for hele familien gå fra deg. Har du ikke
mulighet for ferie hele uka kan det kanskje
ordne seg med en langhelg. Med bare torsdag og fredag fri kan en få med seg det aller
meste av stevnet.
All relevant informasjon om stevnet finnes
på http://www.baptist.no/blink og sikker
informasjon om ledige overnattingsmuligheter kan du få på telefon 959 75 478

hos stevneansvarlige.

For alle

Det er spennende og variert program.
Som vanlig har baptistene sitt landsmøte
i begynnelsen av uka med årsmøteforhandlinger tirsdag og onsdag, før stevnedelen av Blink starter opp onsdag kl 18.30
med stort åpningsmøte i Stavernhallen.
Da samles barn, ungdom og voksne, og
gleder seg over at sommerstevnet er i gang.
Etter felles start vil barna og ungdommene
gå til egne arrangement. Det blir Ducano
barnemøte for de yngste. De mellom 10 og
13 skal på betweenssamlingen Transition,
mens mange av de eldre tenåringene skal
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være med som ledere for de yngre.
Resten blir igjen i Stavernhallen. Der er det
lovsang og forkynnelse. Pastor Bjørn Harald
Nordlie fra Steinkjer skal holde åpningstalen.

Alle sammen

Fra torsdag til lørdag er det stevnedager
med mye fart og moro. De mest morgenfriske samles til bønn på tunet allerede kl
7.30, mens mange av oss møtes til frokost
eller først til Alle sammen, som er i Stavernhallen kl. 10.00.
Vi kan ikke røpe så mye av programmet,
men Malermester Brun og far kommer i
år også. Løven, elefanten og sircusdirektøren har sagt de kommer. Blink-teamet

1

2

4

3
1. Blink-teamet fra Tistedal deltar med inspirerende og frisk lovsang for barn, ungdom og voksne på hver Alle sammen samling.
2. På Blink er det god anledning til å hygge seg sammen, bygge vennskap og relasjoner. F.v. Inga Marie Tolås, Sissel Østlien og Siri Løsnesløkken
3. Hovedstyreleder Hege Norøm skal for første gang holde hovedstyreleders tale til landsmøtet. Det knytter seg stor spenning til hva hun vil sette på
dagsorden.
4. Også i år kommer Agnar Sæli til Alle sammen. Med seg har han elefanten, løven og sircusdirektøren Ole Torvaldo. Kanskje har Agnar med seg enda
flere venner i år. Hvem vet?

fra Tistedal synger og spiller, og Alle
sammen-sjefen selv, Agner Sæli er på plass.

Lave skuldre

Utover dagen kan vi ha så lave eller høye
skuldre vi selv ønsker. Vi kan gå på seminarer
eller vi kan la det være. Rett og slett nyte en
kopp kaffe, en is, ta barna med på stranda,
eller noe annet hyggelig.
Kafeen er åpen, det er alltid noen å slå av
en prat med og seminarene vi tilbyr er både
relevante og utfordrende. Hver dag er det et
seminar som relaterer til trosformidling til barn
og unge. Nyttig for foreldre og for alle typer
menighetsleder.
For å sikre oss en god opplevelse av

fellesskap har vi hver dag kl 14.00 tilbud
om en Alle sammen aktivitet. En dag er det
fotball, en annen er det strandtur. Gled deg.

Barn og unge

Hver dag er det egne program for
betweensene. Dem mellom 10 og 13 under
headingen Transition, og for tenåringene
under headingen Unite. I programmet kan
du lese mye mer om dette.
For barna er det tilbud om Sircus Ducano
på kveldene. Topp barnemøte og spennende
karusell med aktiviteter.
For de voksne er det møte på kveldene.
Der skal det være gjesteartist hver kveld, Inga
Marie Tolås har satt sammen et godt lov-
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sangsteam i år også, og det er inspirerende
og utfordrende forkynnelse. Torbjørg Oline
Oustorp, Øystein Gjerme og Teddy Oprenov
taler henholdsvis torsdag, fredag og lørdag.

Varme griller og sangkvelder

På kveldene er grillene varme. Kafeen er
åpen, det er tid for å slappe av, nyte den
gode samtalen, eller gå på «På grensen til
allsang», som det er onsdag og fredag kveld.
Den ene kvelden minnes vi og synger
noen av de mest kjente sangene av Andraé
Crouch, friske og innholdsrike sanger som
ofte lød på 80 og 90-tallets landsmøter.
Lina Sandell har gitt oss en sangskatt
som skaper gjenklang hos de fleste. Under

HOV ED S A K E N

Fakta om Blink:

5

y Stavern folkehøgskole Fredtun,
30. juni til 5. juli
y Baptistenes landsmøte og
sommerfest
y Informasjon om stevnet og
påmelding på www.baptist.no/blink
y Sakspapirer til landsmøtet på
www.baptist.no/intranett

6

9
den andre sangtimen får vi ta del i noen
av hennes vakreste sanger og høre litt om
historien bak.
«Ålgårdsgjengen» blir med.
Torsdag kveld inviterer vi til kveldsgudstjeneste i Stavern kirke, der skal Anne Grethe
Aagesen synge og Kent Remi Westergren
har ansvar for programmet, og lørdag kveld
blir det en litt lovsangspreget konsert fra
scenen i kafételtet, der blant annet noen fra
Blink-teamet skal synge og spille.
Også ungdomsprogrammet Unite har
samlinger på kveldene. Og en rekker både
grillmat og kveldsprogram.

Alle sammen avslutning

Søndag er det Alle sammen på formiddagen.
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Da med markering av at Blink 2015 er i ferd
med å avsluttes. Det blir nattverd, lovsang og
forkynnelse ved Malermester Brun og far.
Etter det er felles middag og farvel, og på
gjensyn på Blink 2016.

Landsmøtet

Tirsdag og onsdag har baptistene i Norge
sitt landsmøte. Det er årsmøter for Holtekilen
folkehøgskole, Baptistenes eiendomsdrift
og Det Norske Baptistsamfunn. Der skal
en ta stilling til søknad om medlemskap fra
Sandnes International Lighthouse Church
og et ønske om å arbeide for å sikre kapital
til å oppgradere og vedlikeholde skoleeiendommene på Stabekk. En måte å gjøre
det på vil være med å selge unna noe av
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eiendommen, som ligger i et område med
svært høy tomteverdi.
I tillegg er det rapporter, regnskap,
budsjetter og arbeidsplaner på dagsorden.
Hovedstyret foreslår og en betydelig revidering av vedtektene til Baptistsamfunnet og
det skal selvsagt være valg på ulike tillitspersoner for året som ligger foran.
Også i år ligger det an til spennende dager i
Stavern, først på landsmøtet og deretter på
sommerstevnet. Oppfordringen er derfor å
gjøre det som er mulig for å kunne delta på
Blink i Stavern.

7
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5. I 2014 ble Joeli Baleiwai innsatt som pastor i Det Norske Baptistsamfunn av generalsekretær Terje Aadne.
I år søker menigheten han leder, Sandnes International Lighthouse Church, om medlemskap i kirkesamfunnet.
En spennende utvikling.
6. Malermester Brun og far er på plass på Blink i år også. Som vanlig blir det både maling, kanskje litt trylling og
gode bibelfortellinger ut av det. Verdt å glede seg til.
7. Konferansetalen onsdag kveld holdes av pastor i Steinkjer Baptistmenighet Bjørn Harald Nordlie.
8. Teodor og Dimitrina Oprenov (Teddy og Didi) kommer fra Bulgaria. Han er generalsekretær og de er begge med
i et menighets- og sosialt hjelpearbeid i hovedstaden Sofia. Didi er med i det europeiske baptistkvinnestyret og
blir fra i sommer en av visepresidentene i Baptist World Alliance.
9. Fredag inviterer vi til Alle sammen spesial med besøk av barneevangelist Jarle Waldemar. Han har i tillegg
barnemøte torsdag kveld og seminar fredag formiddag. Mange gleder seg til besøk av Jarle Waldemar.
10. Hver kveld samles barna til egen Ducano barnemøte. Der blir det lovsang, forkynnelse og i tillegg sircusaktiviteter.
11. Ungdommene på Unite er synlig tilstede.
12. Søndag formiddag sier vi adjø. Alle sangerne er på plass på scenen til den siste sangen før generalsekretær
Terje Aadne lyser Guds velsignelse over alle på Blink.
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Holtekilen folkehøgskole
heiser Grønt Flagg!
Trettende mai 2015. En merkedag for
Holtekilen folkehøgskole og for årskullet 2014/15.

Av Karin Suizu

Først og fremst er det skoleårets aller siste
dag. Foreldrene venter på plenen, det er
snart hjemreise. Men før elevene tar et siste
farvel med hverandre, heiser tre av dem et
Grønt Flagg til topps i flaggstanga!

Sertifisert

Hva er det spesielle ved dette grønne flagget,
spør vi Gry Irene Natland som er en av de tre.
– Det betyr at vi er sertifisert som grønn
skole av FEE Norway”, forteller hun. - “FEE
står for Foundation of Environmental Education, og er en internasjonal organisasjon som
hjelper skoler å komme i gang med miljøforbedringer.
– Vi har deltatt i deres program i løpet av
dette skoleåret, og sluttrapporten viste at vi
har klart kravene og blitt sertifisert med Grønt
Flagg”, sier hun stolt.
– Ja, man får ikke denne sertifiseringen
uten grunn, fortsetter Maia Hein Solbrekke.
Hun har sammen med Gry Irene Natland og
Veronica Gjærum pluss tre fra personalet på
skolen - sittet i skolens miljøutvalg.
– Vi måtte først kartlegge miljøet ved
skolen og se hvor det var forbedringspotensiale. Deretter måtte vi velge et område
som praktisk kunne forbedres, forteller Maia.
– Vi valgte kildesortering.

Styrke miljøet

Veronica peker på at mange elever kommer
fra kommuner der det har vært kildesortering av avfall i lang tid, og har etterspurt
det på skolen. Selv om Bærum kommune er
en sinke i den klassen, er de på vei, de sorterer i det minste spesialavfall, papir og plast.
– Derfor ville vi begynne der, sier Veronica.
– Vi handlet inn søppelbøtter med for-

Grønt flagg heises opp. Fotos: Holtekilen folkehøgskole
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Fakta om Foundation of Environmental Education (FEE)
y Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning for barnehager, grunnskoler,
videregående og folkehøgskoler.
y Grønt Flagg i Norge er del av den internasjonale Eco-Schools ordningen som
eies og drives av FEE.
y Satsningen på Grønt Flagg kan være en effektiv drivkraft i miljøundervisningen,
og en flott måte å markere seg som en miljøskole eller barnehage. Kunnskaper
gir mulighet til å ta miljøansvar både på skolen, i barnehagen, hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet forøvrig.
y Over 900 skoler og barnehager, fordelt på 17 fylker og 90 kommuner deltar i
Grønt Flagg programmet i Norge.
Internasjonalt deltar det nå rundt 45 000 skoler i 58 land i Europa, Afrika,
y Oceania og Amerika. Mer enn 14 millioner barn og unge og 1,2 millioner lærere
er involvert i nettverket.
y Grønt Flagg samarbeider med Kunnskapsdepartementet, Nettverk for
Miljølære i skolen og Miljøverndepartementet.
Kilde: fee.no/grøntflagg

skjellige fargekoder og laget miljøstasjoner,
og vaktmesteren har egne stasjoner for
spesialavfallet.
– For å styrke engasjementet hos alle
elevene, har miljø og kildesortering vært tema
i fellesundervisningen også, forklarer undervisningsinspektør Marianne Jepsen, som har
ledet miljøutvalget.
– Det nytter ikke bare å sette fram noen
søppelbøtter. Elevene må få større bevissthet
om betydningen av det også, påpeker hun.
Det er det som er bra med å delta i et slikt
program. Vi får i gang praktiske forbedringer,
samtidig blir elevene mer bevisste på sitt eget
forbruk og hva det betyr både nå og i framtida, at de forstår at selv søppel kan være en
ressurs når den blir håndtert riktig!

Bevisstgjøring

– Denne bevisstheten tar de med seg når
de reiser herfra. Vi ser også at selv om det
noen ganger har haltet litt med sorteringen av
avfallet, har de også virkelig anstrengt seg for
å få det til, avslutter hun - og får medhold fra
de øvrige kollegene i miljøutvalget, internatleder Ivar Åkerman og lærer Karin Suizu.

Klimapilegrim 2015:

På vei mot

klimarettferdighet
Under Klimapilegrim 2015
vil en løfte frem klimarettferdighet
på mange forskjellige måter.
Av Roger Dahl

Ved å gå klimapilegrimsvandring, feire Skaperverkets dag,
delta på vandregudstjeneste eller et annet arrangement under
Klimapilegrim 2015, er en med på å vise at vi er mange som vil
ha klimarettferdighet.
På http://www.klimapilegrim.no finner du informasjon om vandringer og arrangementer over hele Norge. Her kan du melde
deg på eksisterende arrangementer og vandringer. Du kan også
registrere nye arrangementer og vandringer som skal være en del
av Klimapilegrim 2015.
Bak aksjonen står flere av de landsdekkende økumeniske
organisasjonene Baptistsamfunnet er tilknyttet, som Kirkens
Nødhjelp, Norges kristne råd, Changemaker m.fl.
Redaksjonen vil oppfordre til godt engasjement for miljøet,
slik Holtekilen har gjort. Det er vår oppgave å forvalte skaperverket.
Det skylder vi oss selv og kommende generasjoner å gjøre på
en god måte.

Deltakerne ved skoleavslutningen
samlet utenfor skolebygget

15

M I SJO N
European Baptist Mission Internationals årsmøte:

- Rørt, berørt, inspirert og stolt
Slik oppsummerer misjonsansvarlig i hovedstyret
Inga Marie Tolås møtet med Linda Koroma og resten av
EBM-familien i Tyskland i begynnelsen av mai.

Av Lise Kyllingstad

Linda Koroma fra Sierra Leone jobber
sammen med myndighetene for å finne
løsning på alle utfordringene som
ebolakatastrofen har påført dem. Mange
barn har blitt foreldreløse, og de må finne
en måte for å ivareta dem.

Postebola

Videre er det slik at ingen barn har gått
på skole de siste åtte månedene. Myndighetene har derfor bestemt at skoledagen skal
forlenges slik at de får tatt igjen det tapte, og
at alle skal få et gratis måltid mat på skolen i
tiden fremover.
I Sierra Leone er man avhengig av å dyrke
sin egen åker. På grunn av ebolaepidemien
fikk de ikke sådd i den forrige plantesesongen, og det får alvorlige konsekvenser.
Nå begynner matlagrene å ta slutt, og de
har heller ikke såkorn til neste planting. De er
helt avhengig av hjelp utenfra for å avhjelpe
denne situasjonen.
Lørdag 9.mai, da vi var sammen i Tyskland,
sa hun at det ikke var registrert nye utbrudd
av sykdommen på tre dager, og at de virkelig
håpet at de snart kunne erklære seg Ebolafri!

Nestekjærlighet

En representant fra Kamerun fortalte om
hvordan folk der hadde åpnet hjemmene sine
og tatt imot flyktninger fra den nordlige delen
av landet som flyktet fra Boko Haram. De
fikk flytte inn og bo hos mennesker de ikke
kjente.
Dette handler om nestekjærlighet!

Inga Marie Tolås sammen med Linda Koroma fra Sierra Leone. Foto: Privat
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Vi gratulerer
Generalsekretær Terje Aadne,

Pastor Per A. Storheim, Bergen fyller 80 år

Pastor Günter Wieske, Heiligenstadt i

Nannestad fyller 60 år 16. august.

20. juni. Storheim har arbeidet som pastor i

Tyskland fyller 90 år 23. august. Wieske har

Aadne ble valgt til generalsekretær i 2010,

en rekke menigheter og avsluttet i hjembyen

alltid vært Norgesvenn, er gift med Lillian

og kom da fra Operaorkesteret i Oslo.

Bergen, der han fortsatt bor og er med i

fra Drammen, og har også arbeidet noen år

menigheten.

som evangelisasjonssekretær i Norge,

Etter mange år som musiker tok Aadne

selv om det meste av pastortjenesten ble i

sosialantropologi, fikk jobb som integrasjonsleder i Baptistsamfunnet. Etter et

Pastor Kjell Arvid Nielsen, Ålgård fyller 60 år

Tyskland. Ekteparet Wieske bor nå i tilknytning

par år tilbake i Operaen ble han valgt til

20. juni. Nielsen var pastor i flere menigheter, og

til et eldresenter tyske baptister driver.

generalsekretær.

avsluttet pastortjenesten i Ålgård. Han har
senere blitt vernepleier og arbeider nå som

Ovar Svinterud, Hvittingfoss fyller 60 år

som ikke har teologisk utdannelse. Men

det, og har funnet sitt menighetsengasjement i

27. august. Svinterud er murer av yrke, og har

hjertet for Baptistsamfunnet, baptist-

Sandnes.

i mange år fungert som forkynner og pastor i

Aadne er den første generalsekretæren

Sandsvær Baptistmenighet.

menighetene, nye landsmenn og ikke
minst for menighetsplanting er på plass. Et

Jorun Svendsrud, Drammen fyller 75 år

synlig tegn på dette er Gardermoen kristne

23. juni. Hun arbeidet det meste av sitt yrkesliv

Misjonær Anne Britt Eines, Raufoss

fellesskap som Aadne har plantet sammen

som skolesekretær og regnskapsfører på

fyller 70 år 2. september. Eines har flere perioder

med sin kone Linda for rundt 10 år siden.

Seminaret og i Baptistsamfunnet. Hun er aktivt

som misjonær i Kongo som yngre. Godt voksen

med i Drammen Baptistmenighet, og har blitt

tok hun på nytt fatt på arbeidet i Kongo som

generalsekretær er Aadne familiemann

både «mamma» og «bestemor» til mange nye

konsulent for et større helseprosjekt. Gjennom

med barn, svigerbarn og barnebarn.

landsmenn som har kommet til menigheten.

en årrekke førte det til flere turer årlig der hun og

I tillegg til å være menighetsplanter og

Simonette Håland fartet rundt i hele Bas Uele for
Vi gratulerer med 60-årsdagen og ønsker

Pastor Jonn Solsbak, Risør fyller 85 år

å være med videreutvikle helsearbeidet.

Guds signing over den og dagene som

24. juni. Solsbak kom til baptistene fra pinse-

Reisingen til og i Kongo har fortsatt også inn i

kommer.

bevegelsen og arbeidet som pastor i Risør de

pensjonstilværelsen, nå med årlig motorsykkel-

siste årene før pensjonsalder etter mange år som

safari for «misjonsturister». Anne Britt Eines er

For det Norske Baptistsamfunns

pastor innen pinsebevegelsen. Solsbak ble

med i Raufoss Baptistmenighet.

hovedstyre og stab.

boende i Risør og er fortsatt engasjert der.

Roger Dahl

Pastor Kai Holien, Porsgrunn fyller 80 år

60 år 4. september. Harald har flere år bak seg

Informasjonsleder

17. juli. Holien har vært pastor i flere menigheter,

som misjonær i Kongo, og har også vært tilbake

og avsluttet pastortjenesten i Porsgrunn, der han

på kortidsopphold senere. I det daglig arbeider

fremdeles er med. De siste arbeidsårene var han

Harald som elektriker og har sitt engasjement i

i Kristelig folkeparti som fylkessekretær.

Skien Baptistmenighet, der han også er en av

Misjonær Harald Edvardsen, Skien fyller

forkynnerne.
Elsebeth Hansen, Stabekk, fyller 70 år
20. juli. Hansen har tilbrakt den største delen av

Misjonær Jon Vestøl, Kragerø fyller 60 år

sitt voksne liv på Holtekilen folkehøgskole. Først

22. september. Som ung optiker reiste Vestøl

som elev, senere i mange år som lærer og de

til Kongo for å bygge opp et optikerverksted.

siste årene før pensjonsalder som skolens rektor.

Etter hvert kom familien hjem til Norge og Vestøl

Elsebeth Hansen er med i Bærum Baptistmenighet.

har ført videre familiens optikerforretning i
Kragerø, der han også er engasjert i baptist-

Pastor Nils Erik Vikstrøm, Jakobstad i

menigheten. De siste årene som pastor i

Finland fyller 70 år 1. august. Vikstrøm har vært

menigheten.

pastor og generalsekretær blant de finlandssvenske baptistene, og var fra 1995 til 2003

Det Norske Baptistsamfunn gratulerer med

pastor i Drammen Baptistmenighet, der en var

fødselsdagene og ønsker Guds signing over

takknemlig for å få «låne» Vikstrøm fra Finland.

dem og dagene som kommer.
Terje Aadne
Generalsekretær
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Foto: Dreamstime.com

Foto: Dreamstime.com

Når du sikrer verdier,
Når du du
sikrer
verdier,
skaper
verdier.
skaper du verdier. Det kan vi forsikre.
Vi er skapt av Kristen–Norge for å verne og sikre verdier
gjennom gunstige avtaler for både kirker,
organisasjoner
og privatpersoner.
Vi er skapt av Kristen–Norge
for å verne og sikre verdier

Det kan vi forsikre.

gjennom gunstige
for både
kirker,
Overskuddet
gir avtaler
vi tilbake
til fellesskapet.
organisasjoner
og
privatpersoner.
Som forsikringskunde hos oss bidrar du derfor
til
å skape nye, varige
verdier for
og den
Overskuddet
gir vi tilbake
tildeg
fellesskapet.
mangfoldige
kristne virksomheten.
Som forsikringskunde
hos oss bidrar du derfor

til åkan
skape
nye, varige
verdier
Vi
forsikre
alt du
eller for
dittdeg og den
mangfoldige
kristne virksomheten.
kristne
fellesskap
eier og har.
Vi kan forsikre alt du eller ditt
kristne fellesskap eier og har.

SIKRER VERDIER.
SKAPER VERDIER.

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

Over 200 på lederkonferansen:

Baptistlederne lar
seg begeistre og inspirere
For tredje år på rad ble det helt fullt i salen da baptistene
møttes til lederkonferanse i vår. Mange fikk være med å inspirere, blant
annet deltakere fra Ungt lederskap som ledet i lovsang.

Deltakerne på Ungt lederskap hadde ansvar for morgensam,ingen søndag, og Julia Oseland,
Elise Bekkelund og Anne Cathrine Bækkelie ledet i lovsang. Jon Torger Hetland Salt ved pianoet. Foto: Roger Dahl

Av Roger Dahl

En er nå godt i gang med planleggingen til
neste års konferanse. Vi håper du merker
deg datoen allerede nå og melder deg på når
vi går ut med påmelding til konferansen, som
er 11.-13. mars 2016, med påbyggingsdøgn
for pastorene 9. og 10. mars.

Vekstpotensial

Konferansen er lagt til Drammen sentrum og
Ambassadour Hotel, som ligger tett ved både
baptistkirken, buss og jernbane i Drammen.
Med seks tog til og fra Gardermoen hver
time tar det aldri mer enn en time og femten
minutter fra du har tatt ut bagasjen til du står
i hotellobbyen.
I tillegg til gode transportløsninger og nær-

het til baptistkirken har hotellet
nødvendige kapasitet og fleksibilitet som
gjør at lederkonferansen kan fortsette å
vokse. I det største konferanserommet kan
vi være 400 samtidig. Dobbel kapasitet i
forhold til tidligere konferanser.

I verden med evangeliet

Nå er vi klar over at det ikke bare er lokalene
som skaper en god konferanse. Programkomiteen har hatt sitt første møte, og når vi
bare får noen positive svar skal vi dele villig
vekk hvem som deltar med undervisning.
Det vi kan love allerede nå, er at det etter
kveldsmøtene blir kafé og fellesskap i baptistkirka, at vi skal få hilse på lokale baptister, at
det er flotte turmuligheter i umiddelbar nær-
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het til hotellet, selv om vi er midt i byen. Og at
temaet handler om å være midt i verden med
evangeliet.
Vi håper du merker deg datoen allerede
nå og melder deg på når vi går ut med
påmelding til konferansen, som er
11.-13. mars 2016, med påbyggingsdøgn
for pastorene 9. og 10. mars.

Ambassadour Hotel i Drammen, foto:
Fra Ambassadour Hotels facebookside

Skal administrere
ungdommene
Siri Løsnesløkken er ansatt som administrasjonsleder i Ung baptist. Siri er pastor i Det Norske
Baptistsamfunn, har tidligere arbeidet som pastor
i Hamar og Bærum, og det siste året som integrasjonskonsulent i Baptistsamfunnet.
Siri Løsnesøkken har pastorutdanning fra
Baptistenes Teologiske Seminar og administrativ
utdanning fra Høyskolen på Lillehammer. Hun
skal ha kontorfellesskap med Baptistsamfunnet.
Stillingen som administrasjonsleder er nyopprettet.

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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Hva kan kirkene gjøre for krisen i Ukraina?
Mer enn 6000 mennesker er drept og 1,2 millioner internt fordrevne i fjor hvordan skal den globale kirken svare på det ukrainske konflikten? Rundt 60
delegater og observatører kjempet med dette spørsmålet i en konsultasjon i
London i vår. Initiativet ble tatt av Baptist Mission Society og Mission Eurasia.
Les mer: http://ebf.org/the-london-consultation-standing-in-solidarity-withukraine

Equmeniakirken i forpliktende avtale
med meodistene
I forbindelse med The United Methodist Church biskopsmøte i Berlin i vår ble det
inngått en omfattende avtale med Equmeniakyrkan i Sverige, som ble dannet da
Baptistsamfundet, Metodistkyrkan og Missionskyrkan gikk sammen og dannet felles
kirkesamfunn i 2011.
I avtalen erkjenner og bekrefter de to kirkene hverandres dåp, ordinasjoner, samt
pastorale og diakonale tjenester. Samtidig aksepterer og bekrefter de at organisasjonene/kirkene har ulike tradisjoner og trosdokumenter.
Les mer: http://www.metodistkirken.no/hoved/artikkel/article/1203621

Liberia er erklært ebolafri, takker baptistene
Baptistene i Liberia ønsker å uttrykke en takk til Gud og den globale baptistfamilien etter
at landet endelig ble erklært Ebolafritt.
9. mai var det gått 42 dager, som er inkubasjonstiden, uten nye tilfeller av det
dødelige ebola-viruset i Liberia.. «Jeg takker min Gud,» skrev Olu Menjay, leder for
Liberia Baptist Missionary
Les mer: http://bwanet.org/news/news-releases/477-ebola-free-liberia-baptists-saythanks#!ebola_relief_guinea2
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T IL B A K EB L I KKET
Tiden går, minnene består:

Reiste fra Harstad
til Jeløya på juniorleir!
Det var naturligvis svært etterlengtet etter
fem lange krigsår, da baptistene i 1946 inviterte
til landsjuniorleir på Jeløya ved Moss.
Av Roger Dahl

For mange ble det første møtet med
baptistungdom fra andre deler av landet.
For Bjarne Andreassen og resten av gruppa
fra Harstad Baptistmenighet ble dette første
møtet med mye nytt, som hovedstaden,
trikk og tog, og flatbygdene på Østlandet,
som er så annerledes en kystlandskapet
nordpå. Men det var ikke bare enkelt å
komme seg av sted.
– Det var ikke så greit med penger,
forteller Bjarne og fortsetter:
– Jeg hadde vært på fiskebruket og
spikra fiskekasser for 25 øre stykke. Så
fikk jeg 50 kroner av pastor Bjarne Taranger.
I ettertid skjønte han ikke hvordan han
kunne hatt råd til å gi bort 50 kroner.
Men det gjorde at Bjarne sammen med
16-17 andre ungdommer satte kursen

sørover for første gang.

Nye opplevelser

lompe med sennep. Det var ikke dagligdags
i Harstad.

– Vi reiste 3. juli med hurtigruteskipet Kong
Haakon. Reisefølget ble innlosjert i to lugarer
helt nederst lengst framme i baugen, forteller
Bjarne. Der lå vi tre i høyden, og det var dårlig
vær, forteller Bjarne, som bestemt mener
å huske at jentene ble sjøsyke, mens gutta
greide seg bedre.
Framme i Trondheim var det trikk det
handlet om. For det var første gang gjengen
fra Harstad så en trikk.
– Vi «trikka» gate opp og gate ned, sier
Bjarne før toget til Oslo gikk, og deretter
bar det videre til Moss, før alle gikk i tog fra
stasjonen, over kanalen til Jeløya, der leiren
var. I Oslo ble Bjarne forresten introdusert for
moderne «fastfood», eller i alle fall en pølse i

450 juniorer

Leiren på Jeløya samlet 450 juniorer.
De fleste var på plass lørdag 5. juli, og var til
over søndag 14.
Motto for leiren, som ble ledet av Ivar
Martens med Knut Andersen som viseleirsjef
og Hans Asak Kristiansen som leirprest,
var «ånd og liv». Med til dagsprogrammet
hørte bibeltimer, gruppesamtaler, men også
friluftsmøte i Moss, misjonsmøte med besøk
av misjonærene Rachel og Frithjov Iversen,
besøk av Norsk Rikskringkasting, som
sendte et opptak ut på eteren i hele Norge.

Opplevelse

Fotball og håndball hørte med, og badelivet

Gjør slik som Abraham gjorde – reis til Israel
Kirsti og Ola Liland,
er med på turen og vil
gjerne ha flere venner og
baptister i følge med seg!
Jeg er glad for at Det Norske
Baptistsamfunn i 25 år har vært
en del av Hjelp Jødene Hjem,
og det fantastiske arbeidet som
blir gjort for jøder som vender
hjem til Israel.

Jubileumstur til Israel med to
dager i Praha: 12.-22.oktober 2015

Dagene i Praha gir oss et møte
med den uforklarlige lengselen som
jødene føler for å komme til Jerusalem.

Be om program: Ola Liland, Huginsvei 12,
1782 Halden Tlf 414 14 555 ola.liland@halden.net
Eller direkte fra Sabra Tours: post@fokusreiser.
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Det har blitt
mange leirer og stevner
på Bjarne Andreassen fra
Harstad, men leire på Jeløya var
av de aller første leirene. Foto: Privat

blomstret. I Bannerets reportasje heter det
også at appetitten var glupende, og at
kjøkkenpersonalet, Eva og Anders Teige
mente Bjarne Andreassen å huske, sørget for
både rikelig og god mat. Været var dessuten
strålende.
For 16-17 ungdommer fra Harstad, som
for mange andre, må det ha vært en stor
opplevelse å reise til Østlandet i 1946, få
kjøre trikk, spise pølse og lompe, møte
baptister fra alle deler av landet.
«Vi har virkelig god grunn til å se tilbake
på disse dagene med takknemlighet.
Det var noen gode dager.», heter det
avslutningsvis i Bannerets reportasje fra
den første landsleiren.
Faksimile fra Banneret,
august 1945 med artikkel fra leiren.

www.pastorale.no
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Guds nåde
Det er tema på det tradisjonsrike kvinnestevnet på Rivermont 3.-6. september.
Hovedtaler på årets stevne er Linda
Helén Haukland, som er historiker, og til
daglig er stipendiat ved Universitetet i
Nordland.
Hun bor i Bodø, er gift med Anders og
sammen har de tre barn. Linda har vært
med siden starten i JesusKvinner og er
redaktør av medlemsbladet JK. Hun har
utgitt vitenskapelige arbeider om Hans
Nielsen Hauge og den kvinnemobiliseringen han startet rundt 1800. Linda
er også forfatter av boka «Hverdagslys.
Andakter fra kjøkkenet.»
Kjernen i hennes forkynnelse er at Jesus
inviterer oss til et vennskap hvor vi kan
komme som vi er, men aldri forbli uberørt.
Les mer om stevnet, der også
May-Britt Lund fra Kvæfjord er taler
og de nord-norske baptistkvinnene
skal markere sitt 60-årsjubileum på
http://www.baptist.no/wp-content/uploads/2015/05/Kvinnestevne-2015.pdf
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Baptistenes Sommerfest
CAMPING

Du kan fremdeles
bli med på Blink!
Selv om det bare er noen dager igjen
til Blink starter i Stavern er det fremdeles mulig å få
med seg stevnet. Det er ledig kapasitet på stevnecampingen.
Du kan også sjekke ut om det er ledig kapasitet i internatene på
stevneområdet (tlf 95975478). Dessuten finnes det en lang rekke
overnattingssteder i rimelig avstand fra stevneområdet. Oppfordringen
til deg er derfor å være litt impulsiv, ta turen til Stavern
og få med deg flotte stevnedager sammen med venner fra hele landet.
Vi kan garantere:
- At det blir inspirerende samlinger og møter
- At det er spennende og lærerike temasamlinger
- At det er dyktige sangere og musikere som deltar
- At det vil være en flott opplevelse for barna å være med på stevnet.
Vi kan ikke garantere for været, men det er som regel bra. Vi kan
heller ikke garantere for at du vil trives. Men alle forhold ligger godt til rette!
VELKOMMEN TIL
Blink i Stavern, 30. juni -5. juli 2015

Stevnet der baptister møtes!
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