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

Baptistsamfunnets strategier!

Misjon 

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

BARn oG UnGE

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

MEniGHETsUTViKLinG

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

FLERKULTURELT KiRKEsAMFUnn

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

MEniGHETsPLAnTinG

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

lEdER

Internasjonal 
menighet i Sandnes tatt 

opp som medlem
Landsmøtet i Det Norske Baptistsamfunn 

tok opp Sandnes International Church «The Lighthouse» 
som ny medlemsmenighet.

av roger daHL

Menighetsfellesskapet ble etablert som et økumenisk engelsk-
talende flerkulturelt fellesskap, og har etter hvert fått tett og nær 
kontakt med de andre baptistmenighetene i rogaland. Flere 
av lederne i menigheten var baptister fra sine hjemland, og 
menigheten har baptistisk tro og ordning.

Pastor Joeli Baleiwai i menigheten skrev i søknaden om opptak 
at Sandnes international Church visjon vokste fram i en periode 
han var syk i 2012.

– På den tiden var jeg fremdeles pastor for international 
Church of Stavanger. i sykehussengen kjente jeg på inspirasjon 
til å gå ut og plante en flerkulturell engelsktalende menighet. 
Tanken på å plante en menighet i Sandnes hadde startet 
allerede fem år før det, skrev pastor Joeli. Han sluttet derfor 
i stillingen som pastor og startet prosessen med menighets-

planting.
– vi begynte med husmøter; bønnemøte, bibelstudier og 

fellesskap også gjennom måltider sammen. Pastor dag eivind 
noreid og Sandnes Baptistmenighet tilbød lokaler, og snart 
hadde menigheten sine første gudstjenester.

– det gode forholdet til Sandnes Baptistmenighet ga oss 
behov for å være en del av en større familie av kristi legeme, 
sier Joeli. Prosessen for å bli medlem av Baptistsamfunnet var 
startet.

i landsmøtet uttrykte ngango Paulo, som representerte 
menigheten, glede over å være en del av det baptistiske 
fellesskap. Paulo var baptist fra hjemlandet angola. 
generalsekretær Terje aadne ledet landsmøtet i forbønn for 
Paulo og menigheten han er med i.

Generalsekretær Terje Aadne sammen med Ngango Paulo som representerte Sandnes International Church «The Lighthouse» 
i landsmøtet der søknaden om medlemsopptak ble behandlet. Foto: Roger Dahl

i denne utgaven av Baptist.no er det historier 
om dåp. det er mange menigheter som i 
løpet av året har hatt dåp og mennesker er 
blitt med i menigheten. dåpen gir oss tro på 
at gud virker og skaper synlig forandring i 
menneskers liv og en grobunn for liv og vekst 
i våre menigheter.

når vi forelsker oss endres alt, vi kan ikke få 
den personen vi er blitt glad i ut av tankene, 
kroppen føles helt merkelig og det føles som 
om vi flyr når vi går. det har skjedd noe med 
oss!

Møtet med Jesus skaper noe helt nytt; «nei, 
den som er i kristus, er en ny skapning. det 
gamle er borte, se, det nye er blitt til!» dåpen 
er en av de mest synlige markeringene på at 
noe helt nytt har skjedd. det livsforvandlende 
møtet med guds kjærlighet gjennom Jesus 
blir offentliggjort når vi lar oss døpe. 

i årets løp har Baptistenes Teologiske 
Samtaleforum begynt å se på hva dåpen 
betyr og i sommer samlet 50 personer seg til 

Guds forandring fryder
samtale om dåp på Blink. i misjonsbefalingen 
sa Jesus at vi skulle gjøre alle folkeslag til 
disipler og døpe dem i Faderen, Sønnen og 
den Hellige Ånds navn. 

Men hva skjer egentlig i dåpen? er det oss 
som symbolsk går i døden med Jesus og 
står opp til nytt liv ved at vi bekjenner Ham 
som Frelser og Herre? eller er det mer? det 
er mange spørsmål, men en ting er sikkert, 
dåpen er et ytre tegn på at noe helt nytt har 
skjedd i en persons liv og det vekker begeis-
tring og håp for fremtiden i våre menigheter. 

Så handler alt til syvende og sist om at møtet 
med Jesus forandrer oss.

Min bønn er at alt vi gjør i menighet, i 
Baptistsamfunnet og i møte med menn-
esker er å legge til rette for guds mirakuløse 
forandring i mennesker og samfunn. 

Terje aadne, 
generalsekretær
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NyTT fRA MENIGhETENE

– det var flotte begivenheter i menigheten. 
14. juni døpte vi to karenere, 21. juni tre 
vietnamesere. det var Thoung Le som døpte 
vietnameserne (bildet). alle fem er blitt tillagt 
menigheten. i juni har vi da hilst sju nye 
medlemmer velkommen!

Søndag 16. august døpte baptistene i 
Bergen igjen, denne gangen fem ungdommer.
 
det er pastor Åge Frantzen som melder dette.

Glede over 
dåp i Bergen!

Sparebankstiftelsen 
med gave til ElimTistedal
Baptistmenigheten i Tistedal driver en 
omfattende virksomhet for barn og unge. 
Menigheten ble belønnet for det av den lokale 
Sparebankstiftelsen i med tildeling på hele 
100.000 kroner.

av roger daHL

– da vi fikk denne søknaden fra elim sa styret at de gjerne vil bidra her, sa kjell Hagen 
som representerte stiftelsen ved overrekkelsen av gaven. Hagen føyde til:

– Her er det tilbud for alle barn og unge og det er ikke forbehold om bare medlemmer 
i menigheten. vår prioritet er arbeid for barn og unge. vi synes også det er flott å kunne 
gi støtte også til lederkurs.

Pastor agnar Sæli forteller at pengene vil komme over to år, og vil bli brukt blant 
annet på lederkurs, oppgradering av utstyr og til en prosjektstilling blant ungdommer. 
Thomas Birkeland som har ansvar for ungdomsarbeidet «Loftet» jobber frivillig, men vil 
tre inn i prosjektstilling etter hvert.

Loftet er tilbud for ungdom fra 16 år og oppover, og er også passende for studenter 
etter videregående skole, forteller Birkeland til menighetsbladet i nabomenigheten 
Halden Baptistmenighet.

det er Halden Baptistmenighets menighetsblad som melder dette.

Marie og Thomas Birkeland leder arbeidet med Loftet. 
Gaven fra Sparebankstiftelsen er med å sikre at Thomas 

kan ansettes i en prosjektstilling. Foto: Privat

BARn oG UnGE

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

Feiret pinse med dåp!
Det var flott å feire kirkens fødselsdag 
med dåp og medlemsopptakelse, rapport-
eres det fra pastor Anne Marie Søderqvist 
i Vikna Baptistmenighet

av roger daHL

Første pinsedag ble en stor dag for vikna Baptistmenighet. Fire personer ble 
døpt, tre menn i sin beste alder og ei ung jente.

vikna Baptistmenighet markerte i slutten av august at pastor anne Marie 
Søderqvist blir pensjonist. Hun blir boende på rørvik videre og menigheten er i 
prosess med å finne hennes etterfølger som pastor.

Medlemsopptak: De fire som ble døpt pinsedagen; 
(fv) Åge Hatland, Kjetil Winje, Jan Otto Walaunet og Miriam 
Sandø(lengst th) sammen med Marit Sande, som er døpt før 
og pastor Anne Marie Söderqvist.

Dåp i Vålerenga 
Baptistkirke
Martynas krivicius ble grepet av gud som 14 åring gjennom 
et videoklipp fra youtube med kristent innhold, og han tok 
imot frelsen da. 

Både han og moren Beatrice, som er troende fra sitt hjem-
land, ble invitert til gudstjeneste på vålerenga Baptistkirke for 
rundt to år siden, og de har gått i menigheten siden.

da muligheten bydde seg, lot Martynas seg døpe, og 
både han og moren ble tatt opp som medlemmer i vålerenga 
Baptistkirke. en fantastisk dag som hele menigheten gledet 
seg over.

det er pastor Phung Minh nguyen som melder dette.
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BARn oG UnGE

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

av eSPen THiLeSen

agnar Sæli og Jon viktor Lillienberg var 
leirprester. i tillegg til disse to bidro flere andre 
med forkynnelse på kveldsmøtene. Sammen 
med sportslige utskeielser, rå underholdning, 
god mat og mye annet ble det en smakfull 
blanding med en stor innsats av mange, som 
til tider kunne kalles lidenskapelig. 

For noen ble leiren et vendepunkt til å følge 
Jesus. Miriam Trovi fra Langesund ble døpt 
på leirens siste dag. vi kan heller ikke unngå 
å betegne noe av den omsorgen og giver-
gleden som ble uttrykt som lidenskapelig.

Nytt lovsangsband
det var i 2010 samarbeidet mellom baptist-
ungdom på vestlandet, Sørlandet og 
Østlandet startet om felles sommerleir. etter-
hvert ble også en del fra Midt-norge med.

Bandet exit som gjennom mange år har 
vært leirens band trådte til siden dette året 
for det nye bandet Shabach (Hebraisk; 
høylydt prisning). det ble høylytt og det ble 
en god arvtager. i følge ada vaagsnes som er 
teamets leder så er det gode muligheter for 
at vi får høre dem igjen sommeren 2016.

Bulgarsk misjon
Sommeren 2014 var Ung baptist på teamtur 
til Bulgaria. denne sommeren kom et team 
på seks stykker fra Bulgaria til oss på leiren. 
de var med å delte guds ord, bidro med 
søndagskolekurs og mye annet kreativt. 

det er spesielt å stå sammen med dem vi 
har besøkt her hjemme. 
Misjon er ingen enveiskjøring, men det er 
et samarbeid om å gjøre guds rike synlig. 
vi er avhengig av mennesker som er preget 
av Jesus og som er villige til å arbeide. da er 

Baptistungdomsleiren har for veldig mange 
av de omkring 150 personene som har vært 
samlet vært et av sommerens høydepunkt. 

I år med "lidenskap" som tema.

Baptistungdomsleiren 2015:

det oppmuntrende og kunne arbeide 
sammen.

Ungdomsleiren gir 21 000 kr til 
flomrammende i Burma
omtrent da sommerleiren var i gang kom det 
flere meldinger og bilder om den voldsomme 
flommen i Burma. Familiene til mange av våre 
chinvenner i norge er dessverre blitt berørt. 
dette førte også til at man gjorde en om-
prioritering av 40% av innsamlende midler 
som nå skal gå til nødhjelp i Burma. 

Til sammen ble det samlet inn 52 500 
kr på leiren. resten går til å støtte jord-
bruksprosjekt for unge, syopplæring for 
jenter som faller ut av skolen og barne- og 
ungdomsleirer i Tonko Limba i Sierra Leone. 
dette er viktige aktiviteter i etterkant av 
ebolautbruddet som har vært der. de må 
ta hverdagen og aktiviteter som tar vare på 
mennesker tilbake.

Hege kristine eikeland, som var misjons-
sjef for andre året på rad, forteller at hun er 
imponert over ungdommenes engasjement 
for å hjelpe andre. 

– da jeg skjønte at vi hadde greid å samle 
inn 52 500 kr ble jeg helt sjokkert, målløs og 
hoppet av glede, forteller hun. – det var ikke 
lett å holde tårene tilbake da jeg fikk lov å 
presentere det for resten av leiren. det at vi 
bare i kollekt fikk inn 20 000 kr på en leir med 
rundt 150 deltakere fra alderen 13 år og 
oppover er helt utrolig. resten av pengene 
kom inn gjennom et misjonsmarked.

1. Maren Norøm, Ingeborg Stensland og Ida Oline Sæli 
poserer på postkort til Tonko Limba. Foto: Espen Thilesen

2. Årets Leirsjef Robert Aleksandravicius sammen med 
Victoria fra Bulgaria. Foto: Espen Thilesen

3. Ivrig heiing under bykampen. Foto: Dan Tore Stensland

4. Fra misjonsdagen som bidro til den flotte misjonsgaven 
på over 52.000 kroner. Foto: Espen Thilesen

5. Bulgarere sammen med norske venner. Nederst fra høyre: 
Victoria, Beatrice, Laura, rett bak i grønn t-skjorte George. 
Alexander med mørkt hår ser nedover i bakgrunnen. 
Foto: Dan Tore Stensland

6. Ada Vaagsnes fronter lovsangsbandet Shabach som 
deltok på BU-leiren. Foto: Dan Tore Stensland

7. Miriam Trovi blir døpt ved Gabriel Stepehens og Bård Aarsland.

8. Leirgjengen er samlet til dåp på stranda. Foto: Espen Thilesen

På mange vis 
lidenskapelig …

1 2 3

4 5
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– Det er både en lettelse og 
samtidig veldig vemodig
Slik oppsummer pastor Dag Frode Vaagsnes i Arendal 

det at baptistkirken i Tvedestrand ble solgt, og døren for baptistisk 
virksomhet i bygget ble lukket. Arven føres videre andre steder.

av dag Frode vaagSneS

i begynnelsen av juni ble et kapittel i
baptistenes virksomhet lukket. da ble kirka i 
Tvedestrand solgt. Menigheten gikk for noen 
år siden sammen med menigheten i arendal, 
da det var noen få, stort sett eldre med-
lemmer, tilbake i Tvedestrand. 

vemodig fordi det ikke er noen baptistkirke 
i Tvedestrand lenger. Lettelse fordi ansvaret 
for bygget ikke finnes lenger. Sporene etter 
menigheten i Tvedetrand finnes og arven 
føres videre.

vi lar pastor dag Frode vaagsnes fortelle:
– Mandag 1.juni dro vi flere fra arendal 

Baptistmenighet til Tvedestrand for å ha en 
siste opprydding før ny eier skulle overta 
bygget i slutten av uken. den flotte omsorg-

illustrasjonen bak plattformen ble tatt ned, 
kjøkkenet ryddet, stolene ble gitt bort til 
Carson Baptistmenighet i arendal. 

Loftet over leiligheten ble ryddet, noen 
gamle ski som undertegnede fikk beholde, 
ble tatt ned fra loftet i leiligheten. Bord-
tennisbordet ble tatt med til arendal. Mye 
ble gitt bort, annet kastet. 

Slutt
Til slutt var bygget helt tom og jeg fikk en 
vemodig følelse i meg. nå var det definitivt 
slutt med baptistvirksomhet i disse lokalene. 
Fredag skulle ny eier overta, og vi kan ikke ha 
møter for å peke på Jesus her lenger.

Til slutt gikk jeg en siste gang gjennom 
bygget, jeg takket gud og var litt trist. aller 
sist kom jeg inn på kontoret. nå var alt tomt, 

men på veggen hang det et a4 ark, som 
”nesten” gikk i ett med tapeten. På toppen 
stod det med store bokstaver Baptistkirken. 
På arket var det ett dikt skrevet av Frithjov 
iversen til kongoforeningens tiårsjubileum 
i Tvedestrand den 11. oktober 1943. Han 
skrev slik:

Det levde et folk i det tusmørke fjerne,  

som nyss fikk et glimt av en gryende dag.

De fulgte i skarer den himmelske stjerne,  

som lyser sin fred over folkeslag.

De bundne sjele og bundne kroppe  

ble drevet i blinde mor avgrunn og død.

Nu vandrer de glade mot lyset der oppe,  

mot himmelens evige morgengrød.

Men lyset  kom ned ved Herrens tjener  

som lydig fulgte sin Mester spor.

Til folk som knelte for tre og stener,  

Han ga dem i eie det levende ord.

Men hva kunne broderen gjøre alene,  

om brennende ivrig han reiste av sted?

Derfor skulle og andre tjene  

hver på sin måte og hver på sitt sted.

Derfor måtte vel noen fare av sted  

til de mørke og fjerne land,  

mens andre ble hjemme og støttet ”bare”,  

men tent av den samme troens brann.

Så virket de sammen der ute og hjemme  

og fulgte den samme Herre`s bud.  

For alle skulle Hans rike fremme  

og alle var kalt av den samme Gud.

Og ve oss om noen av oss skulle svike  

som støtter her hjemme med midler og bønn!

Hvor skulle vi da i himlenes rike,  

bli ønsket velkommen og motta vår lønn.

Så takker vi Ham som aktet oss verdig,  

å virke for Herren og bruke vårt pund!

Så gir vi og ber vi og blir ikke ferdig,  

før Herren oss kaller til oppgjøres stund!

Frithjov Iversen

Tvedestrand fikk bety noe
Jeg har ikke undersøkt hvem som satt opp 
dette, jeg vet heller ikke når. det kan jo være 
at en fant det slik som jeg og så fikk skrevet 
det av. Men det må ha betydd noe for den 
som gjorde det, og det betyr noe for meg.

For slik som Frithjov skriver, så var 
misjonæren avhengig av at noen hjalp 
broderen. de her hjemme var inspirert av 
den samme troens brann.

derfor vil sannheten om Herren Jesus 
kristus fremdeles virke som frukter av det 
arbeidet som ble lagt ned i alle disse årene i 
Tvedestrand, enten det er i kongo, arendal, 
Lillesand, Lillehammer, oslo, eller andre 
plasser der ilden først ble tent i Tvedestrand, 
og derfra spredd gjennom mennesker som 
har virket og virker for vår Herre Jesus 
kristus.

Flere ting kan vi si at vi vet med sikkerhet, 
en av dem er at ”Guds ord vender aldri tomt 

tilbake!” Jesaja 55,11.

Lettet og takknemlig
Så er jeg da litt letta for at vi ”slipper” å ta 
hånd om et kirkebygg til, og vemodig for at vi 
ikke var sterke nok til å opprettholde kristen 
virksomhet som baptister i Tvedestrand. 

Men jeg er også takknemlig å glad for 
det arbeidet som er lagt ned i mange år, og 
takknemlig for det som er lagt ned lokalt, 
nasjonalt og globalt fra denne lille flokken.

Dette sier Den hellige og sannferdige, han 

som har Davids nøkkel, han som åpner så 
ingen kan stenge, og stenger så ingen 
kan åpne: Jeg vet om dine gjerninger. Se, 

jeg har satt foran deg en åpnet dør, som 

ingen kan stenge. For du har liten kraft, og du 

har holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet 

mitt navn. Åp 3,7-8

de hellige har gjort sin plikt i Tvedestrand, 
nå har Herren lukket en dør. Trist er det at 
ikke folket i Tvedestrand så sin besøkelsestid.

Men evangeliet går videre i den norske 
kirke, Pinsekirken og den evangeliske 
Lutherske Frikirken, som virker i Tvedestrand, 
og i baptistmenigheten karani karen Baptist 
Church som har medlemmer fra både 
Tvedestrand og risør.

arendal Baptistmenighet vil selvsagt 
bruke pengene fra salget til videre evangelisk 
virksomhet. Så arbeidet i Tvedestrand vil 
bære indirekte frukt i mange flere år gjennom 
pengene og alle dem som er kommet til tro 
på Jesus direkte eller som en frukt av 
arbeidet i Tvedestrand Baptistmenighet.

Guds fred og rike velsignelser.

MENIGhET MENIGhET

Pastor Dag Frode Vaagsnes er både lettet, takknemlig og 
vemodig etter at kirken i Tvedstrand ble solgt. Foto: Roger Dahl Fra kirkesalen i Tvedstrand, Foto: Fra Sørmeglerens salgsprospekt

Baptistkirken i Tvedstrand, Foto: Fra Sørmeglerens salgsprospekt

Den flotte utsmykningen 
med omsorg som tema fra kirken i Tvedestrand. Foto: Dag Frode Vaagsnes
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av eLiSe angen

de fleste av oss var norske, men med på 
turen hadde vi også representanter fra andre 
europeiske land. vi hadde et fantastisk fint 
opphold sammen.

det er vanskelig å beskrive oppholdet 
uten å beskrive flere av alle de små mosaikk-
bitene som utgjorde dagene vi hadde på det 
afrikanske kontinentet; kongressen, naturen, 
historien. Sør-afrika er en regnbuenasjon i 
ordets rette forstand.

Kongressen
Mange tusen mennesker var samlet i durban 
under mottoet «Jesus – døren». Talere kom 
sammen fra alle kontinentene og utfordret 
oss med bibeltekster. Mange samlinger bar 
preg av Sør-afrikas historie og et kall til å 
tjene med mot, men også gjennom smerte 
når dette kreves av oss. 
vi ble utfordret til å gå inn i den tjeneste, 
den døren, som gud har kalt nettopp oss 
inn i - og å dele livet og tjenesten med våre 
medmennesker og disipler som kommer etter 
oss. Ta gjerne en tur innom http://bwanet.
org/21st-baptist-world-congress-daily-
updates for et utvalg av bilder og opptak av 
talere og sanger.

kongressen bar tidvis preg av et fyrverkeri 
av glede og afrikanske følelser gjennom sang, 
utrop og dans. da ny president for den neste 
femårsperioden, ngwedla Paul Msiza, ble 
annonsert «på hjemmebane» ble nasjonal-
drakter tatt frem, vuvuzelaen lød gjennom 
kongressalen og sang og dans fulgte.

vi nordmennene var ikke noe dårligere da 
Jan Sæthre skulle feires. Jan ble innsatt som 
første visepresident under kongressen og 
skal tjene i dette vervet de neste fem årene. 
Som Hege norøm, styreleder for vårt eget 
hovedstyre, sa det: «Jan, vi ønsker at du skal 
være synlig i årene framover. Synlig for 
å være med å vise oss at vi som norske 
baptister er en del av en større sammenheng. 
og synlig for å vise oss at det er en verden 
der ute som trenger at vi bidrar, hjelper og 
støtter i deres nød.» Jan, herved er opp-
fordringen gitt. 

Naturen
oppholdet ga oss noe for alle sanser. 

Cape Point og kapp det gode håp ga oss 
sol, hav, fjellknauser og det sør-vestligste 
punkt på det afrikanske kontinent. vi så 
soloppganger og solnedganger - og møtte 
en og annen regnskur. Flere badet i nærheten 

av pingviner og sannsynligvis også en og 
annen hai. vi sov i moderne stråhytter og 
på fine hoteller og fikk smake eksotiske afri-
kanske retter som antilope og struts. 

gjennom bussruten så vi store deler av 
landskapet mellom durban, Swaziland, 
krugerpark og Johannesburg. og i kruger-
parken møtte vi også mange av landets ville 
dyr. For gruppen sett under ett, fikk vi glimt 
av alle «de fem store»; løve, leopard, bøffel, 
nesehorn og elefant. i tillegg så vi mange 
andre underlige skapninger slik som blant 
annet giraff, sebra og flodhest. 

Historien
Både kongressen og turen ellers brakte glimt 
av Sør-afrikas historie. det var spennende, 
berørende og tidvis utfordrende å få se og 
høre om det som hadde skjedd av både godt 
og vondt. 

vi så roben island hvor fanger levde under 
uverdige og tidvis brutale forhold. vi var i 
Soweto, inkludert nelson Mandela og 
desmond Tutus gate, hvor skolebarn ble 
skutt på i forbindelse med en protest mot 
afrikaans som skolespråk i 1976, noe som 
igjen trigget en voldsbølge som spredte seg 
utover hele Sør-afrika. 

vi fikk høre vitnesbyrd fra «truth and justice 
committee», hvor blant annet overgripere og 
offer møttes ansikt til ansikt og bekjente hva 
som hadde blitt gjort, tilga og begynte det 
møysommelige arbeidet med å legge fortiden 
bak seg og velge en ny framtid for landet sitt. 

vi forsto at selv om de fortsatt har et 
enormt skille mellom fattig og rik, og at det er 
en balansegang å skape en ny verden for alle 
etnisiteter, så «nytter det». enkeltmennesker 
og verdenssamfunnets reaksjoner, press, 
ydmykhet og tilgivelse hadde, og har frem-
deles, en betydning for dette landet.

Regnbuen 
Sør-afrika kaller seg regnbuenasjonen. 
det tegner et bilde på guds løfte. gud har 
definitivt vært med landet og beskyttet 
menneskene gjennom overgangen til et nytt 
Sør-afrika. La oss være med å be om at han 
fortsatt må være med å holde sin hånd over 
nasjonen.

Mer fra kongressen på: http://bwanet.
org/21st-baptist-world-congress-daily-
updates

Fellestur til Baptistenes verdenskongress 2015, Sør-Afrika:

En mosaikk 
av en opplevelse!

I midten av juli dro rundt 
80 baptister på tur til 

Sør-Afrika for å oppleve 
baptistenes 21. verdens-

kongress, men også for å få 
smakebiter av landet som 

kongressen var lagt til.

Gruppen som reiste på tur sammen, 
mange fra Norge, men også noen andre 

som generalsekretæren for European Baptist 
Federation Tony Peck. Alle fotos: Jan Sæthre

På kongressen står de 
musikalske opplevelsene i kø

De nye valgte lederne 
i Verdensalliansen, 
Paul Mzisa fra  Sør-
Afrika og Jan Sæthre 
fra Norge. Sammen 
med generalsekretær 
Neville Callam utgjør 
de ledelsen blant 
verdens baptister.

Åselill Sæthre Dale fra Norge var en av kongressens sangere.

11
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Trivsel, venn-
skap og fellesskap 
med Gudsnærvær
Fem på Blink 2015 forteller om gode stevnedager i 
Stavern, der 450 påmeldte og mange dagsbesøkende 
møttes for å bygge baptistidentitet og fellesskap.

av even d. ØverLand

Magasinet Baptist.no sendte even Øverland, som deltok på Blink for første gang ut for å 
ta pulsen på Blink 2015, som var det fjerde i rekken av sommerfester lagt til Stavern. Ut fra 
svarene er det tydelig at folk trives på Blink, enten en er med som deltaker hele uka, eller 
er på besøk en dag eller to.

Navn: Dag Eivind Noreid 
Alder: 39 år 
Menighet: Sandnes 
Hvor mange ganger på Blink: 6

Hvorfor er du her? Jeg er pastor i Sandnes, 
så det er jo litt forbundet med jobben min, 
men jeg og familien gleder oss alltid til Blink. 
det er godt å møte storfamilien i Baptist-
samfunnet og holde seg oppdatert på det 
som skjer. Jeg er også medansvarlig med 
ducano, det er veldig morsomt.

Beste opplevelse på Blink? Jeg synes det 
er ordentlig koselig at barna trives. at de får 
med seg forkynnelse, har det gøy, og at de vil 
tilbake på Blink igjen. og som tidligere nevnt, 
det å møte andre som sammen med meg 
er en del av ett større, kristent fellesskap. av 
og til er det godt å se at når det ikke skjer så 
mye hos oss, så er det alltid noe positivt som 
skjer i andre deler av det store fellesskapet.

Navn: Elisabeth Bækkelie 
Alder: 16 år 
Menighet: Oslo 1. 
Hvor mange ganger på Blink: 5

Hvorfor er du her? Jeg er med på 
miljøteamet og jobber innenfor det. også er 
jeg med som en del av Cirkus ducano.

Beste opplevelse på Blink? det blir nok de 
to punktene som jeg er her for. det er veldig 
gøy å være en del av Cirkus ducano, også 
har det vært veldig givende så langt å kunne 
være med å bidra til å skape miljø som en 
del av miljø teamet.

Navn: Svein Bakkevold 
Alder: 68 år 
Menighet: Drammen 
Hvor mange ganger på Blink: ca. 20

Hvorfor er du her? det blir for å møte 
gamle kjente, og også å bekrefte det større 
fellesskapet som vi er en del av og har vært 
så lenge.

Beste opplevelse på Blink? det må være 
ungdommen, og tiltakene de bidrar med. at 
det kommer generasjoner etter oss med giv 
og iver. det rører meg å se.

Navn: Synne Andrea Tolås 
Alder: 20 år 
Menighet: Nylig flyttet, baptist i Guds 
nærvær 
Hvor mange ganger på Blink: 6

Hvorfor er du her? Jeg er med i lovsangs-
teamet, også er det en veldig kjekk og 
hyggelig tradisjon.

Beste opplevelse på Blink? Jeg tror at 
høydepunktet mitt har vært samlingene vi har 
hatt på kveldene med gode venner, familie, 
mye latter, smil og godt lag. og så har vi hatt 
noen artige quizrunder også.

Navn: Wenche May Vaagsnes 
Alder: 42 år 
Menighet: Arendal 
Hvor mange ganger på Blink: 9

Hvorfor er du her? det er jo på grunn av 
min tilhørighet til Baptistsamfunnet, med 
venner og kjente. det er gode opplevelser 
med gud. Jeg har også ansvaret for scene-
dekorasjonen og har med meg noen malerier 
som selges til inntekt for misjonen.
 
Beste opplevelse på Blink? Lovsang og 
tilbedelse til gud har vært stort for meg. det 
blir jo også litt ekstra stas når jeg har med en 
datter i lovsangsteamet. Så synes jeg også 
det har vært mange flotte taler å se og høre 
på.

Alle feiret 
sammen
Programmet på 
Blink fulgte i stor 
grad lesten fra 
tidligere år. Derfor 
startet dagene med  
«alle sammen»

av roger daHL

Utover dagene var det seminarer, 
felles aktiviteter, egne program for 
barn, ungdom, kvinner og pastorer, 
det var møter på kveldene, sen-
kveldskonserter av ulikt slag og tid 
til grill og en god prat før natten. 

vi har i år fått filmet på flere av sam-
lingene under Blink. gjermund Tolås 
og resten av den tekniske gjengen 
la seg i selen for at alle som ønsker 
det skal få med seg noe av det som 
skjedde på Blink 2015. Se mer på 

https://www.youtube.com/channel/

UCQVRFj3TFyVrjHzW0pmhX-A 

dersom det gir mersmak er det bare 
å komme til Blink 2016, 5.-10. juli 
for å oppleve enda mer.

Agnar Sæli, Blink-teamet fra Tistedal, 
sircusdirektøren og dyrene var på plass 
også i år. I tillegg til løven og elefanten 

dukket det opp en gorilla og linedanseren 
Blondie. Foto: Hennie Lund
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Hos Gud blir det aldri tomt
Det var temaet til Jarle Waldemar som gjest på «Alle sammen» 
møtet tidlig fredagsmorgen. Han hadde sommeren fullpakket 

med stevner og det var noe han så fram til.

av Hennie LUnd

På scenen hadde han med seg to av sine 
barn, rebecca og anders. de har akkurat 
sluppet ut en plate i lag, med kristne sanger 
som er inspirert av nyere musikk. Sangene 
var veldig fengende, og publikum sang med.

Tema for møtet var at hos gud blir det aldri 
tomt. dette ble visualisert med en historie fra 
Bibelen der elia spør en fattig enke om hun 
kan lage mat til han og sønnen, og dette gjør 
hun med det lille hun har igjen av mat. elia 
spør igjen dagen etter og enken oppdager at 
krukken aldri blir tom.

Alle sammen
”alle sammen”-møtene er et konsept der 
barn, ungdom og voksne kan være i lag på 

samme møte. det er som en god disney 
fortelling, alle går ut fra møte og føler at de 
har fått en del av budskapet.

– Jeg synes ”alle sammen” er et genialt 
konsept for du samler alle sammen, både 
barn, foreldre og besteforeldre og alle får det 
sammen budskapet og alle kan snakke om 
dette når de kommer hjem, sier Jarle.

det at Jarle hadde med barna anders 
og rebecca på scenen gjør at familien 
Waldemar på en god måte når ut til alle 
aldersgrupper i publikum.

Sommerfesten
de fire siste årene har landsmøtet for Baptist-
ene vært arrangert på Stavern. det er variert 
opplegg for barn, ungdom og voksne hver 

dag. dette synes Jarle er veldig bra.
– det er fantastisk. det er utrolig gøy å se 

så mange mennesker som er så med, og jeg 
synes det er veldig fint å kunne forkynne om 
Jesus på min måte og folk er fornøyd. da 
koser jeg meg veldig, så dette her er herlig, 
sier Jarle Waldemar, som gjerne kommer 
igjen til neste år, og er veldig fornøyd med 
stevne så langt.

Bibelens 
fortellinger 
ved hjelp 
av maler-
kosten
Arild Brun Svendsen 
har jobbet som barne-
forkynner siden 1984. 
Da var han på et kurs 
i Oslo der han lærte å 
fortelle historier ved 
hjelp av et lerret.

av Hennie LUnd

arild ble inspirert og begynte med en gang å forkynne guds ord 
på denne måten. Siden har han gjort det, blant annet på stevne 
etter stevne, på besøk i menighetene og som barneforkynner i Ung 
baptist i mange år.

i 2012 begynte han og hans datter, Marthe, å forkynne sammen 
på Blink. dette gjorde de også på to av ”alle sammen”-møtene i år.

Med trylling, maling og humor ble møtet morsomt, fargerikt og 
underholdende. Historien om Josef ble formidlet av arild og Marthe 

Lanserte håndbok for studentarbeid
Ung baptist lanserte i landsmøtet håndboken 
for studentarbeid, og overleverte denne til 
baptistmenighetene i universitetsbyene.

av roger daHL

inger Lise Salvesen fra Ung baptist har sammen en arbeidsgruppe utviklet 
håndboken. representanter for menighetene i universitetsbyene Trondheim, 
Stavanger, oslo, kristiansand, Tromsø og Bergen fikk håndboken overrakt i 
landsmøtet. 

Studentarbeid er et ledd i arbeidet med å hjelpe unge mennesker å 
bevare troen i overgangen fra ungdom til voksen. ressursene i arbeidet er 
selvsagt like relevant for menighetene på steder der det «bare» er høyskoler, 
og generelt i arbeidet med å nå unge mennesker på vei til å bli voksne. 

Mer info: http://www.ungbaptist.no/student 

Inger-Lise Salvesen fra Ung baptist sammen 
med representanter for studentby-

menighetene; Egil Sagen fra Trondheim, 
Magnar Mæland fra Stavanger, Fredrik 

Krunenes fra Oslo 1., Odd Roar Zeiffert fra 
Kristiansand, Marit Vollan fra Tromsø og Aage 

Frantzen fra Bergen. Foto: Roger Dahl

ved hjelp av lerretet, og maleriene skapte god stemning og latter 
for unge og gamle.

– Sommerfesten er utrolig fin, og jeg kommer tilbake til neste år! 
sier arild. Han har vært med på alle sommerfestene siden 1983, 
utenom to år og det er noe han liker å delta på.

”alle sammen”-møtene fungerer utrolig bra på Stavern, spesielt 
når det er kreative forkynnere som levende gjør budskapet slik at 
barna både forstår og syntes at det er artig å være på møtene.

Hos Gud blir det aldri tomt, som hos den fattige enken Elia fikk mat av. Jarle Waldemar sammen med datteren Rebecca. Foto Hennie Lund
Helt siden tidlig på 1980-tallet har Arild Brun Svendsen 
hatt familieforkynnelse på sommerfestene. Foto: Hennie Lund
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Du har noe å 
invitere gjester til…
Hege Norøm holdt for første gang 
styreleders tale, som både utfordret og 
inspirerte landsmøtet. 

av roger daHL

Styreleder Hege norøm startet sin tale til 
landsmøtet med å erkjenne at hennes 
skrekk er å invitere gjester uten å ha mat 
nok å servere.

Poenget hennes var at ofte kan det virke 
som om baptistene i norge ikke synes en 
har nok å invitere gjester til som kirkesam-
funn, som i sin visjon sier : «et fellesskap av 
levende menigheter, grepet av kristus, midt i 
verden med evangeliet.»

norøm delte eksempler på at det baptistene 
står for ikke synes å være godt nok å invitere 

Hege Norøm understreket i 
sin tale til landsmøtet at 
baptistene i Norge har noe 
å invitere gjester til. Det er 
det grunn til å være stolte av. 
Foto: Roger Dahl

hovEdSAkEN

Landsmøtet sa ja 
Bjørn Martens i Baptistenes Eiendomsdrift ba 

om lov til å utrede muligheten for videre utvikling av 
eiendommene på Stabekk, og det fikk de.

av roger daHL

Landsmøtet viste stort engasjement og om-
sorg for eiendommene på Stabekk, og hadde 
mange gode ønsker for stedet.

Bakgrunnen er at eiendomsmassen over 
mange år ikke har fått det nødvendige 
vedlikeholdet. ikke det at dem med ansvar 
har latt byggene forfalle med hensikt, men 
det har hele tiden vært for små ressurser 
tilgjengelig til å holde bygningene i tipp topp 
stand og oppgradert i forhold til dagens 
forskrifter og tekniske krav. dagens drift gir 

Styreleder for eiendomsdriften, Bjørn Martens, 
ba om lov og fikk et ja til å arbeide med videre 
utvikling av skolesenteret på Stabekk. 
Foto: Roger Dahl

heller ikke inntektene som skal til for å 
gjennomføre en storstilt oppgradering. 

For å kunne utvikle eiendommene er det 
behov for kapital. denne kan kanskje skaffes 
til veie ved å selge noe av eiendoms-
massen, eller ved å invitere andre aktører inn 
på eiersiden.

Landsmøtet ba i tillegg til utredningen 
om videre utvikling av eiendommen om at 
det igangsatt en utredning/strategi omkring 
helhetstenkningen i vårt arbeid og behovene 
for lokaler.

gjester på:

y Barneleiren på Østlandet var ikke mulig å 
gjennomføre fordi en manglet ledere. norøm 
poengterte at våre egne barn og unge ikke 
blir invitert fordi vi ikke har nok å by på. 
norøm brukte poenget til å understreke at 
de aller fleste blir kristne før de fyller 23 år, at 
det er viktig å ta hånd om barn og unge som 
trenger åndelige mødre og fedre.
y det andre eksemplet til norøm var 
relasjoner. Folk flest er opptatt av åndelige 
spørsmål, understrekte norøm, som mente 
det er en mangel på tro på «noe å servere» 

Baptistene i Polen satser på menighetsplanting
dyktige medarbeidere som representerer den unge generasjonen, som Lukasz (26), 
sammen med sin kone ola, er avgjørende. de samarbeider med 5n kirken www.k5n.pl 
som er den største baptistmenighet i Poznan, ledet av pastor dr. Piotr Zaremba. Paret 
startet med bibelstudiegrupper blant studenter da Poznan er en viktig studentby i det 
vestlige Polen. 
Målet er å bygge opp et sunt kristent misjonerende fellesskap som vokser i tro og antall. 
grunnleggende kriterier er gruppemøter på søndager og én-til-en disippelskap. i løpet av 
uken møtes de også til bibelstudium og en engelsk klubb der en enkelt kan invitere  
venner med.
Les mer om menighetsplanting i Polen:

http://www.ebf.org/church-planting-in-the-baptist-union-of-poland

Menneskerettighetspris til rwander
i forbindelse med verdenskongressen i Sør-afrika ble menneskerettighetsprisen 
til Baptist World alliance (BWa) tildelt rwanderen Corneille gato Munyamasoko, 
generalsekretær i forbundet av baptistmenigheter i rwanda (aeBr). 
Munyamasoko fikk erkjennelsen for sitt arbeid med fred og forsoning etter 
folkemordet i rwanda i 1994.
Les mer om menneskerettighetsprisen:
http://bwanet.org/news/news-releases/494-rwandan-accepts-global-human-
rights-award 
http://cbmrwanda.ca/Rwanda_Update/2015/08/17/celebrating-rev-gato-muny-
amasoko/ 

som hindrer oss fra å dele vår tro og erfaring i 
kollega- og naborelasjonen.
y det tredje punktet handlet om å snakke 
naturlig om troen vår i familien, med barna og 
ens nærmeste.

Film av talen finner du her: 

https://www.youtube.com/channel/

UCQVRFj3TFyVrjHzW0pmhX-A

Hele talen finner du her: http://www.

baptist.no/wp-content/uploads/2015/06/

HS-leders-tale-2015.pdf

Smertefull innsikt i barnesex-trafficking
i sin debutroman Lydias sang trekker den britiske forfatteren katherine Blessan på sine kambodsjanske 
erfaringer etter å ha bodd to år i landet. Hun gir et ansikt til menneskehandelen - og et budskap om håp 
midt i de forferdeligste sannheter.

Les mer om boken Lydias sang

http://www.baptist.org.uk/Articles/444494/Painful_insight_into.aspx 
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MISjoN

Misjon i hjemlandet har ligget på hjertet til den tamilske pastoren. 
Møtet med singalesere på Kypros åpner nye dører i hjemlandet. 

av roger daHL

– det kan virke tilfeldig, sier anton 
Sinnathamby, – at jeg møtte denne gruppen 
med singalesere.

– Jeg har lenge hatt et ønske om å nå 
singaleserne, sier anton og forklarer:

– Problemet har dels vært at jeg ikke kan 
språket, jeg som tamil blir og alltid mistenkt 
på grunn av konflikten mellom tamiler og 
singalesere. Så jeg har tenkt at det var umulig 
for meg å nå singaleserne.

Døråpner
Møtet med gruppen på kypros ble en åpen 
dør for anton Sinnahamby. Han forteller 
at han hørte det var en gruppe kristne og 
oppsøkte dem. Som tamil tok det tid å bli 
akseptert. det var nok av utfordringer i tillegg 
med en sterk ortodoks kirke, dårlig økonomi 

Anton Sinnathamby sammen med me-
nigheten på Kypros. Foto: Faith Baptist 
Church
Anton Sinnathamby flankert av Terje Aadne 
og Tony Peck utenfor menighetslokalet. Foto: 
Fra EBFs facebookside

og en immigrasjon som bare gir begrenset 
opphold.

og det er nettopp det begrensede opp-
holdet som gir mulighetene. Fordi etter noen 
år må folk reise hjem igjen, og dette ble altså 
antons vei til kontakt med singaleserne, også 
singalesere tilbake i Sri Lanka etter hvert, 
siden anton vil ha en inngang i miljøene disse 
ender opp i.

Stolt
– Jeg tror det gir meg tillit til å være noe for 
singalesere andre steder og, sier anton, som 
forteller at han ble som en leder for gruppen, 
der mange hadde vært kristne i flere år, men 
manglet en pastor og leder.

For et par år siden ble det etablert 
menighet, i våres ble den endelig registrert 
av kypriotiske myndigheter, og i høst blir 

menigheten tatt opp som menighet tilknyttet 
european Baptist Federation i forbindelse 
med årsmøtet i september.

der er anton for å presentere menigheten, 
rett før sommeren hadde han med seg 
generalsekretærene Terje aadne fra norge og 
Tony Peck fra europaføderasjonen til kypros 
for å dele fellesskap og knytte kontakter.

– Jeg er stolt av de ti menighetene i india 
og Sri Lanka, men dette er spesielt, sier 
anton Sinnathamby med takknemlig stemme 
og fortsetter:

– det er i europa, og det er den første 
baptistmenigheten som er plantet av oss 
som fellesskap. Faith Baptist Church på 
kypros har hatt en god start. ni nydøpte, alle 
tidligere buddhister, og snart en singalesisk 
pastor.
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Vi gratulerer
Pastor Magne Hultgren, Skien fyller 60 år 

2. november. etter mange år i annet arbeid 

kom Magne for noen år siden tilbake til 

pastortjeneste i Porsgrunn Baptistmenighet. 

Som ung utrustet Magne, som kommer fra 

eidsvoll seg til pastor og misjonærtjeneste. 

Familiesituasjonen med handikappede barn 

gjorde at misjonstjeneste ble uaktuelt, og det ble 

noen år som pastorpar for Magne og kona anne 

karin, i gjøvik og senere i Skien, før hensynet 

til familien gjorde det vanskelig å fortsette som 

pastor. desto større glede over at Magne etter 

mange år er tilbake i pastortjeneste.

Misjonær Asbjørg Andersen Østby, Hamar 

fyller 75 år 14. november. Som ung lærer 

arbeidet asbjørg i kongo, og var blant dem som 

måtte flykte i forbindelse med opprøret midt på 

60-tallet. Senere har det blitt mange år hjemme, 

der misjonsinteressen alltid har vært nær og 

tilstede. da Hamar Baptistmenighet for noen 

år siden fikk mange nye både fra afrika og fra 

Burma var dette midt i blinken for asbjørg. 

Tommy Hovland, Stabekk fyller 50 år 29. 

november. Tommy Hovland kommer fra Ålgård. 

Studerte en tid ved Seminaret og arbeidet som 

ungdomspastor i oslo 2. Baptistmenighet i noen 

år. Han bor nå i Bærum.

Morten Knutsen, Vennesla fyller 50 år 

6. desember. etter teologiske studier på 

ansgarskolen var Morten i noen år pastor i 

Balsfjord Baptistmenighet, før han flyttet tilbake 

til Sørlandet.

Vi gratulerer med fødselsdagene og ønsker 
Guds rike signing over dem og tiden videre.

For Det Norske Baptistsamfunn 
Terje Aadne, generalsekretær

Til minne
Misjonær Svanhild Nyhus, Gjøvik ble hentet 

hjem til Jesus i slutten av juli. Hun hadde et 

livslangt misjonsengasjement, og bare i løpet 

av det siste året har hun gitt en halv million 

kroner til utdanning for jenter i kongo, som er 

vesentlig for kvinnenes posisjon og muligheter i 

den kongolesiske samfunnet. Flere er nå i gang 

med utdanning finansiert av disse midlene som 

administreres av Baptistkvinnene i norge.

Misjonær Svanhild nyhus reiste til kongo 

allerede i 1955, og hadde tre nye perioder etter 

det (1963-65, 74-76 og så i 82).

Svanhild, som var spesialpedagog, fant sin 

plass på lærerskolen, i utrustning av dem som 

skulle stå for undervisningen til barna. 

For det meste underviste hun på lærerskolen i 

Bondo. kvinnene ble undervist i et spesielt 

kvinneprosjekt. På den måten satte hun ikke 

bare spor etter seg der og da, men gjennom 

sine elever blir det satt spor i mange år.

også her hjemme i norge har nyhus vært en 

ivrig misjonær for misjonen der hvor hun har hatt 

innflytelse, bl.a. i kvinneforbundet. 

Svanhild nyhus hadde god helse og fikk være 

frisk og rask helt til den siste tiden, selv om 

årene naturligvis satte sine spor. 30. august ville 

hun fylt 94 år.

vi lyser fred over Svanhild nyhus gode minne!

Terje Aadne, generalsekretær

Ole Svenning, Stokkøy døde 22.mai 86 år 

gammel. ole ble døpt og tillagt menigheten på 

stiftelsesdagen for Bjørnør Baptistmenighet 

24.mai 1942. (nå Stokkøy Baptistmenighet) 

Han var da 13 år, og er den som har tilhørt 

menigheten lengst, hele 73 år.

ole har vært trofast med i virksomheten. Han 

var musikalsk, og har vært lengst med i sang og 

musikklaget i menigheten. Han trakterte både 

gitar, trekkspill, orgel, fiolin m.m.

Han ble begravet fra et fullsatt Betania torsdag 

28.mai hvor eli dalsaune forrettet.

Fred over minnet.
Stokkøy Baptistmenighet
Knut J. Nilsen

Hans Rogstad 
taler i Baptist-
kirken Oppdal
I juni skjedde det 
som mange, etter det 
dramatiske bruddet 
på 1980-tallet, trodde 
aldri kom til å skje.

av ULF Magne LØvdaHL

rogstad var pastor i oppdal Baptist-
menighet, som skiftet navn til oppdal 
kristne Senter og skilte lag med Baptist-
samfunnet på 1980-tallet.

etter en opprivende konflikt på denne 
tiden, gikk flere ut og dannet det som i 
dag heter Baptistkirken oppdal, under 
ledelse av odd erling Uv.

Forholdet mellom de to menighetene 
har i mange år vært godt. Man har både 
deltatt sammen i felleskristne arrange-
menter, og avholdt «vi synger julen inn» i 
fellesskap de siste fem årene.

konflikten er for lenge siden tilbakelagt, 
likevel har det aldri blitt slik at pastor Hans 
rogstad har talt i Baptistkirken, ikke før 
søndag 14. juni. Møtelederen var odd 
erling Uv. en sterk understrekning av at 
fortiden er tilbakelagt.

– Jeg har lenge ønsket 
å nå inn til singaleserne

Pastor Anton Sinnathamby 
i Faith Baptist Church om 
menighetsplantingen på Kypros:

Fortiden er tilbakelagt, Hans Rogstad talte i 
Baptistkirken Oppdal. Foto: Privat

TV: Anton Sinnathamby sammen med menigheten på Kypros. Foto: Faith Baptist Church
TH: Anton Sinnathamby flankert av Terje Aadne og Tony Peck utenfor menighetslokalet. Foto: Fra EBFs facebookside
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•  Over 110 års erfaring med kjøttforedling på Jæren!

•  Kvalitetsbevisst og stolt leverandør/samarbeidspartner  
 til Storhusholdningsmarkedet!

•  Spesialisten på pizzatopping, hamburger, pålegg, pølse,  
 kyllingprodukter og karbonaderwww.jaeder.no

Etablert 1890

9110 Sommarøy

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

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

OFF. GOdKjEnT OpTiKEr
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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. 

Overskuddet gir vi tilbake til fellesskapet. 

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

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

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

SIKRER VERDIER. 
SKAPER VERDIER.

Når du sikrer verdier, 
skaper du verdier.

kniftrygghet.no

Foto: Dreamstime.com

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. 

Overskuddet gir vi tilbake til fellesskapet. 

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

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

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

SIKRER VERDIER. 
SKAPER VERDIER.

Når du sikrer verdier, 
skaper du verdier.

kniftrygghet.no

Foto: Dreamstime.com

www.pastorale.no

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

Støtt gjerne våre annonsører!
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Baptistsamfunnet satte raskt i gang innsamling til flomrammede 
i Chin-staten.  I løpet av noen få uker har det kommet inn over 70.000. 

Det er fremdeles store udekkede behov.

integrasjonspastor Peter ngaidam og misjonsleder Lise 
kyllingstad har besøkt Burma i etterkant, og de kan bekrefte 
at hjelpebehovet er enormt stort, slik at det fremdeles er 
behov for ekstra innsamling av penger for å hjelpe rammede 
med gjenoppbygging av landet sitt.

Foreløpige tall fra myndighetene i Chin-staten (pr. 20. aug) 
viser at 2666 familieboliger er ødelagt i større og mindre grad, 
at så mange som 1607 av disse ikke bør bygges opp på 
samme sted på grunn av at grunnforholdene er ødelagt av 
flomvannet som har herjet. 121 offentlige bygninger, 248 veier, 
288 bruer og over 27.000 mål jordbruksland er ødelagt. 

Svært mange av innflytterne fra Chin til norge er berørt 
gjennom familiene i hjemlandet.

Baptistsamfunnet er takknemlig for den hjelp som har kommet 
og vil fortsette innsamlingen.

I gang med doktor-
studier i teologi

Øyvind Hadland begynte 1. august i stipendiat-
stilling ved Misjonshøyskolen og Linda Aadne er tatt 
opp på PhD program ved det internasjonale baptist-

seminaret i Amsterdam.

av roger daHL

Hadland er tilsatt som doktorgradsstipendiat i misjonsteologi ved Misjonshøgskolen i 
Stavanger. ansettelsen er for fire år, og Hadland skal forske på migrasjonsteologi 
(en kristen tilnærming til migrasjon) i lys av hvordan kristne karen-migranter bruker den 
kristne troen sin i å orientere seg i det norske samfunnet.

Linda aadne ble i sommer tatt opp på Phd programmet til iBTS Centre i amsterdam, 
som er videreføringen av det internasjonale baptistteologiske seminaret som var lokalisert 
i Praha til i fjor sommer. Linda aadne er pastor i gardermoen kristne fellesskap, som hun 
har vært med å plante, og gir undervisning på engelsk bachelor på Høyskolen for ledelse 
og teologi. aadne skal arbeide med dåpsteologi.

Baptistsamfunnet i norge har alltid vektlagt kompetanse. at kirkesamfunnet til alle tider 
har hatt dyktige teologer og også tilgang på et teologifaglig miljø har hatt stor betydning 
for utviklingen i kirkesamfunnet. det er fortsatt viktig for Baptistsamfunnet med teologer 
med høy kompetanse og å opprettholde den teologiske samtalen, blant annet gjennom 
norsk Baptistteologisk Samtaleforum og ved Høyskolen for Ledelse og Teologi.

vi gratulerer og ønsker guds velsignelse over studiene.

55-årsjubileum
10 kullinger fra skoleåret 1959/60 var samlet hos Solveig Blix 
på Hvittingfoss 9 aug. 2015, det er 55 år siden disse startet på 
skolen, så det var å anse som et lite jubileum. 

På bildet f.v. bak: ragnhild Solberg kirkeng, Minda Skavhaug 
kvadsheim, Berit andersen Bjørnstad, georg Øvrehus, gunn 
Bjørnstad Hofstad, Johan Flatebø. F.v. foran: Sigrun Borge 
Forthun, Turid Tømt Johansen, Bjørg aune Skorpen, Solveig Blix.

Igjen talte Jesus til folket og sa: Jeg er 

verdens lys. Den som følger meg, skal ikke 

vandre i mørket, men ha livets lys Joh. 8,12

Takk, Herre Jesus, for livets lys! Jeg tenker på 
den dagen da du kom inn i mitt liv som livets 

Lar oss berøre av flommen

Peter Ngaidam er involvert i et omfattende hjelpearbeid, som blant annet 
har handlet om å få forskyninger fram til folk i nød. Foto: Lise Kyllingstad

Øyvind Hadland, foto arkiv

Linda Aadne, foto privat

En takkebønn!
lys. det var den 5. januar 1957. det var en 
lørdagkveld i Balsfjord, med vinter, kulde og 
mørke ute i naturen. Men det var også mørkt 
og kaldt i mitt unge liv. i den tilstanden kalte 
du på meg og ville inn med ditt lys.

den januarkvelden vil aldri viskes ut av mitt 
sinn. Jeg var overbevist om at det var du 
som kalte på meg, at det var du som ville 
inn i mitt unge liv med ditt lys! og på kne, 
sammen med din tjener rolf ekelund, 
opplevde jeg at det skjedde!

-Syndenes forlatelse skapte noe nytt i mitt 
liv!

-Bare du, Herre, visste hvilke konsekvenser 
dette skulle få for hele mitt liv!

den kvelden fikk jeg være med på mitt 
første bønnemøte hos familien eines. der 
var også din tjener anders Teige, som la sine 
hender på meg og profeterte om at jeg skulle 

bli en ordets forkynner. Jeg skjønte ikke hva 
han snakket om, men en tid  senere ble jeg 
minnet på hans ord! det gikk jo i oppfyllelse!

også på veien hjem denne lørdagskvelden 
var du med meg som livets lys, og jeg tilba 
deg og jeg frydet meg over mitt nye liv!

det er nå over 58 år siden dette skjedde. 
Underveis gjennom disse årene, når jeg har 
følt at jeg har kommet til kort som din tjener, 
og fått gråte dette ut ved dine føtter, så har 
du Herre, vist meg din grenseløse nåde 
og kjærlighet, og jeg har på tross av egen 
ufullkommenhet, fått beholde livets lys helt til 
denne dag. Takk, og atter takk! og en dag 
vet jeg, at dette lyset i mitt liv skal skinne 
som aldri før når jeg får seg deg Jesus, i din 
herlighet. Hvilken dag det skal bli !! 

av einar M. Stensland
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Bli fast giver til 
misjonen i dag!

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

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

med kr. __________ pr. måned

Formål:  Sierra Leone  Thailand  Burma  Kongo

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

   Jeg ønsker skattefradrag, mitt personnummer er

For firma / bedrifter skrives foretaksnummer:

          

    Jeg ønsker å benytte     

Mottaker: Det Norske 
Baptistsamfunn

Mottakers konto:
3000.15.93672

Beløpsgrense per trekk ______________
(Må være samme som gavebeløp eller høyere)

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer
Navn _________________________________

Adresse  ____________________________________

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

Sted ___________    Dato ___________  Underskrift _____________________________

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

Det Norske Baptistsamfunn
Michelets vei 62c, 1368 Stabekk.

NB

Disse opplysningene / rubrikkene må med i kupongen.

Mvh

Roger

Det handler 
om å gjøre 
en forskjell
Baptistsamfunnet er 
engasjert i misjons- og 
bistandsarbeid i flere 
deler av verden. Felles for 
alt arbeidet er å gjøre en 
forskjell til det bedre for 
mennesker. 

For at skolebarna i Buta skal få utdannelse 
og utrustning må det skoler og lærere til. 
For at lærerne skal gjøre en god jobb 
trenger dem ulikt materiell og utstyr, som 
er en selvfølge i norge. Midlene vi gir til 
skolearbeid gir nye muligheter for jenta på 
bildet, og over 30.000 andre barn i kongo. 

dine gaver er med å gjøre en forskjell 
for skolebarna, som for mange andre 
mennesker. 

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

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

Foto: Hege Norøm


