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I verden med juleevangeliet
Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor
glede, en glede for hele folket: I dag er
det født dere en frelser i Davids by; han
er Messias, Herren. Og dette skal dere
ha til tegn: Dere skal finne et barn som er
svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var
engelen omgitt av en himmelsk hærskare,
som lovpriste Gud og sang: «Ære være
Gud i det høyeste, og fred på jorden blant
mennesker Gud har glede i!»
Alle de gode historiene i denne utgaven
av Baptist.no er et resultat av julen. Det er
historier om å gi videre det vi har opplevd;
erfaringen av Guds betingelsesløse kjærlighet som starter med Jesusbarnet i en krybbe
og som blir til evig liv når vi tar imot ham som
Guds sønn og frelser. Den fred og glede som
juleevangeliet beskriver er den samme glede
du opplever når han får fylle ditt liv med
tilgivelse, gjenopprettelse og håp for hver
eneste dag.
Juleevangeliet er historien om den
Levende Gud, ordet om Jesus som ble sendt
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inn i verden for å forkynne et godt budskap til
verden, et budskap om nåde og sannhet.
Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant
oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som
den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde
og sannhet.
Dåp på Vikna, menighetsarbeid i Sandnessjøen og sosialt arbeid i Estland vitner om at
Jesus skaper forvandling i oss og gjennom
oss. Det radikale møtet med troen på Jesus
har resultert i dåp og yrende menighetsliv
og livet med Jesus har flere steder ført til
menighetsplanting og sosialt engasjement for
de fattige og marginaliserte.
Da kan vi vel si at vi som menigheter er
«I verden med juleevangeliet»

Gledelig jul
Terje Aadne,
generalsekretær

Baptistsamfunnets strategier!
Inspirert av visjonen «Et fellesskap
av levende menigheter, grepet av
Kristus, midt i verden med evangeliet» har strategiene funnet sin
form. Strategiene ligger på nettstedet baptist.no, og ved å benytte
adressene på knappene til høyre
kan du lese mer. I bladet er det en
rekke artikler med tagger til strategiene. Vi håper du blir så inspirert
og utfordret av artiklene våre at du
ønsker å lese relaterte artikler, og
også våre strategier og handlingsplaner, som du i sin helhet finner på
nettstedet vårt.
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BARN OG UNGE
Mer info

http://www.baptist.no/barnogunge

Misjon
Mer info

http://www.baptist.no/misjon

MENIGHETSUTVIKLING
Mer info

http://www.baptist.no/menighetsutvikling

FLERKULTURELT KIRKESAMFUNN
Mer info

http://www.baptist.no/flerkulturelt

MENIGHETSPLANTING
Mer info

http://www.baptist.no/menighetsplanting

Stavangerpastorene Espen Thilesen og Magnar Mæland var med å støtten opp om retten til trosfrihet, og det spesielt i Syria. Foto: Mette Marie Hebnes.

Fakkeltog for forfulgte kristne
Torsdag 5. november ble det arrangert fakkeltog i solidaritet
med forfulgte kristne i flere byer i Norge, blant annet i Oslo og Stavanger.
Av Mette Marie Hebnes

En kveld i året samles vi på tvers av
menigheter og kirkesamfunn for å stå
sammen og vise solidaritet, få ferske
rapporter på situasjonen for de forfulgte,
be, gi og peke på viktigheten av at trosfrihet blir satt høyt på agendaen også hos
norske myndigheter.

Rett til trosfrihet

Baptistsamfunnet ønsker å støtte retten
til trosfrihet som en grunnleggende
menneskerettighet og har derfor vært
aktivt med i komitearbeidet rundt fakkeltogene i mange år sammen blant annet
Åpne Dører og Stefanusalliansen.
Hovedfokus for årets fakkeltog var
situasjonen for kristne i Syria og Irak.
Situasjonen i Egypt ble også trukket fram i
Stavanger hvor vi hadde besøk av pastor
Josef fra Kairo, som selv har fått kirken sin
nedbrent og ødelagt. De får ikke tillatelse

til å bygge kirken opp igjen. På tross av
stor fare, møtes de i ruinene for å be.

Irak

I Irak har det vært en kraftig forverring
i situasjonen for de kristne etter opprettelsen av Islamsk Stat (IS). Kristne har
blitt tvunget til enten å konvertere, flykte
eller betale en høy skatt fordi de er kristne.
Mange har blitt henrettet, bortført eller
skadet. Kirker og klostre er blitt revet eller
konfiskert og brukt til andre formål.
Mens det på begynnelsen av 1990 tallet
var 1,2 millioner kristne i Irak, er det nå
bare 300 000 igjen – det vil si et tap på
75 prosent av Iraks kristne befolkning. I
mange områder er hele kristne samfunnet
forsvunnet.

Syria

I Syria har borgerkrigen gitt en sterk framvekst av Islamsk ekstremisme. Halvparten
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av opprørerne i Syria er jihadister eller militante islamister. Den blodige borgerkrigen
har ført til at mye ligger i ruiner, tilgangen til
vann og strøm er periodevis borte, og folk
dør av sult.
For de kristne er situasjonen ekstra ille
da de i tillegg opplever forfølgelse fordi
de er kristne. Kristne blir bortført, skadet
og drept, gudstjenester overvåkes, og
mange kirker er ødelagt. Verst av alt er det
for konvertitter med muslimsk bakgrunn
som opplever diskriminering fra familie,
lokalsamfunnet, arbeidsmarkedet og lever
i konstant fare for sine liv.

Solidaritet

I fakkeltoget viser vi solidaritet med våre
kristne søsken som lider på grunn av sin
tro. Vi viser at de ikke er glemt. Vi står
med dem i bønn. Bibelen sier: Gled dere
med de glade, og gråt med de som gråter,
Rom12,15.

n ytt fra menig hetene

Ny barne- og ungdomsleder på plass i Harstad
I august begynte Ruth Myrrh som barneog ungdomsleder i Harstad Baptistmenighet.
Av Odd Nilssen

Ruth er av Karen folket, og sammen med sin
familie kom hun til Norge for åtte år siden.
Foreldrene og de fire brødrene til Ruth bor i
Askim.

Guds vilje

For Ruth var det viktig etter tre år studie på
Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) å
søke Gud og hans vilje for hva hun skulle
gjøre videre. Da tilbudet om arbeid kom fra
menigheten i Harstad var det naturlig for
henne å bruke tid i bønn til Gud før hun svarte
menigheten. Derfor, når hun har kommet hit,
er hun også trygg på at dette er etter Guds
vilje og er glad for å kunne tjene Gud gjennom
arbeidet i menigheten.
Ruth har vokst opp i en kristen familie og
som 15-åring ble hun døpt i Misjonskirken i
Askim. I dag er hele familien kristne og tilhører
denne menigheten.
Familien har bygd opp et barnehjem i
Thailand som de også driver. I dag bor det 25
barn og unge på hjemmet, hvor de også har
skole og får undervisning. Mange av barna på
hjemmet er foreldreløse, mens andre av ulike
grunner ikke kan bo hjemme.

Liker Nord-Norge

Både Ruth og familien har vært vant til å
leve i enkle kår, både i hjemlandet og i Norge,
og hennes erfaring i den forbindelse oppsummerer hun slik:
– Når du lever med Gud blir du aldri fattig.
Ruth tror hun vil trives i Harstad og synes det
er veldig flott natur sammenlignet med østlandsområdet i nord, og at det er bra å bo i Norge.
Likevel lengter hun ofte tilbake til hjemlandet.
BARN OG UNGE
Mer info

http://www.baptist.no/barnogunge

Ruth Myrrh trives i Harstad og i Norge,
men lengter likevel ofte tilbake til hjemlandet. I Harstad får hun være leder for
mange barn og unge som lever med noe
av den samme lengselen. Foto: Odd Nilssen
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Drammenspastorene var samlet, f.v. Jan Arnth Larssen (1971-77), Billy Taranger
(1982-89), Nils Erik Vikstrøm (1995-2000 og 2002-03) og nåværende pastor Kent
Remi Westergren. Foto: Øivind Pedersen

Framtida er viktigst for 110-åring
-Det er hyggelig å møte tidligere pastorer og mimre, sier
menighetsrådsleder Roger Dahl og understreker at blikket
fremover er viktigst også på en jubileumsdag.
– Det er grunn til å være takknemlig etter
jubileumsfesten, sier menighetsrådsleder
Roger Dahl og fortsetter:
– Først og fremst over fellesskapet
vi fikk dele, over engasjementet og
inspirasjonen vi fikk del i, både gjennom
dåp og medlemsopptak, forkynnelse,
sang og musikk. Fire ungdommer ble

døpt, menighetens forrige pastor, Nils Erik
Vikstrøm talte og både ungdommene og
menighetskoret deltok med sang.
– Dessuten, avslutter Dahl,
– en stor takk til alle som var med å
gi for gavene til kirketaket. Over 70.000
kroner er en god start sammen med løfter
vi har fått om gaver som vil komme.

Nytt fra Vikna
Det kommer rett som det er
gladmeldinger fra Vikna Baptistmenighet i Nord-Trøndelag. I
forrige utgave av magasinet
baptist.no skrev vi om fem nye
medlemmer og dåp i pinsehelgen.
Søndag 27. september 2015
kunne menigheten igjen feire dåp,
denne gangen var det Åse Hole
Winje, Inger Karin Williksen og
Oddvar Williksen som ble døpt
(bildet), og i begynnelsen av
november har det igjen vært dåp.
I tillegg har menigheten lykkes

i å ansette ny pastor etter Anne
Marie Söderqvist, som menigheten
tok avskjed med som pastor i
slutten av august.
På nyåret begynner Tobias
Giese som er tysk baptistpastor.
Giese holder på med en Master i teologi, har arbeidet som
menighetsarbeider og studiesenterleder. Han har god erfaring i
personlig veiledning av studenter,
menighetsledelse og forkynnelse.
Av Roger Dahl
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100 år på Vålerenga
Pastor Phung Nguyen holdt inspirerende
tale da Vålerenga Baptistkirke feiret 100 år i
oktober. Det var et privilegium å få være med
på en flott markering. Gratulerer med 100 år
til Vålerenga Baptistkirke
Av Terje Aadne

PO RT R ETTET

Med kall til Sandnessjøen
Judith Omorodion (39) fra Nigeria og Noatien Outtara Appolonaire (38)
fra Elfenbenskysten er menighetsplantere i Sandnessjøen.

Av Mette Marie Hebnes

Jeg sitter ved kjøkkenbordet i huset til Judith
og Noatien, et vakkert hjem i Leirfjord et
kvarter fra Sandnessjøen.
Judith og Noatien er ledere i baptistmenigheten Lighthouse International Church.
Det begynte med bønnemøter på asylmottaket, bibelstudier og etter hvert møter
på en barneskole i nærheten. En pastor fra
Nigeria, Austin, dro det hele i gang. Mange
i menigheten var asylsøkere som har måttet
forlate Norge, inklusive pastor Austin.
Men Judith og Noatien var forberedt på
at de en dag ville ta over arbeidet. Begge
har bakgrunn som asylsøkere, men har
fått opphold. De er i jobb, har tre barn på
barne-, ungdoms- og videregående skole,
har nettopp kjøpt sin egen bolig og kjenner at
Sandnessjøen er deres nye hjem.

Hjemme

– Her er vi hjemme, og vi flytter ingen steder,
sier Noatien i det han kjører meg fra flyplassen til stedet i hans hjerte.
Både Judith og Noatien er blitt kjent med
Jesus etter at de kom til Norge. Judith er
vokst opp med møter, men, som hun sier:
– Jeg var bare til pynt i kirken. Livet levde
hun som hun selv ville. Noatien kommer
fra muslimsk bakgrunn og hadde ikke noe
forhold til kristen tro før Judith ble frelst.

Dramatisk spontanabort

Judith Omorodion og
Noatien Outtara Appolonaire
deler kallet og tjenesten som
menighetsplantere i Sandenessjøen.
Foto: Dan K. Owusu

FLERKULTURELT KIRKESAMFUNN
Mer info

http://www.baptist.no/flerkulturelt
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Judith forteller om sin trosreise. Det begynte
egentlig i 2005. Judith var på besøk hos venner i Italia, tre måneder gravid. Plutselig fikk
hun voldsomme smerter i magen og kraftige
blødninger. Hun ble hentet i ambulanse, og
mens ambulansepersonellet arbeidet over
henne hørte hun en stemme si igjen og igjen:
«Gi ikke opp!»
Det bar rett på operasjonssalen. Alle hastet
rundt henne. Det siste Judith husker var at
hun fikk oksygenmaske på seg. Så var hun
borte. Da hun åpnet øynene igjen var hun

i et slags rom eller boks med speil på alle
kanter. Hun prøvde å komme seg ut, men
alle veggene var stengt.
– Jeg visste at jeg var der for evigheten,
innestengt, og ingen kunne få meg ut. Jeg
var livredd, trykket på alle veggene og skrek.
Til slutt satt jeg i et hjørne og ropte «Jeg vil
ut, kan noen hjelpe meg?», forteller Judith.
Så hørte hun en stemme. Han snakket
med stor autoritet og sa «Judith» to ganger.
Det var tydelig at han kjente henne. Så sa
han: «Gå på høyre siden. Trykk på veggen
der og gå ut». Judith var forvirret. Hvor var
høyresiden? Hun gikk i den retningen stemmen kom fra. I det samme hun la hendene
på veggen der stemmen hadde sagt, åpnet
hun øynene og var tilbake i sykehussengen.
Sykepleierne sto over henne og slo henne i
ansiktet. «Vi mistet deg», fortalte sykepleieren
tydelig oppskaket.
I sykehussengen var Judith livredd for å
sovne igjen. Hun visste at hvis hun døde ville
hun komme tilbake til boksen som bare var et
forkammer til evigheten. Men Gud hadde gitt
henne en ny mulighet til å leve.
– Derfor er livet ikke mitt, men det er et lånt
liv, forteller Judith og understreker:
– Jeg må stole på Jesus hver dag.

Frelse

Vel tilbake i Norge igjen, tenkte Judith mye på
det som hadde skjedd. Hun begynte å høre
på prekener og forandret seg litt etter litt. En
dag, mens hun satt på nett på videregående
skole skole hvor hun studerte, leste hun om
en mann som hadde dødd og kommet til
helvete.
Hun kjente seg igjen og visste hun var evig
fortapt uten Herren. Da hun kom hjem gikk
hun rett på rommet sitt og ba til Gud. Fra da
av begynte det nye livet. Hun måtte ydmyke
seg og la Jesus forandre henne på område
etter område. Men hun begynte å se verden
på en helt ny måte.
Ungene og mannen merket forandringen.

Dette utfordret dem også. Noatien med sin
muslimske bakgrunn var opptatt av ritualer
og det ytre. Men her så han en indre forvandling som ingen mennesker kunne gjøre. Det
måtte være en levende Gud.
Gud brukte også en mann fra Jehovas
vitner til å utfordre Noatien. «Må du alltid
vaske hender og ansikt før du kommer til
Gud i bønn? Gjør du det når du snakker
med din egen far?» Han forklarte Noatien at
han kunne komme direkte til Gud på samme
måte som til sin far.

å lede mannen sin til Herren etter dette.

Fellesskap med Jesus

Fellesskapet med Jesus er viktig. Hver dag
etter middag trekker Judith seg tilbake på
rommet sitt. Da vet alle at nå har hun tid med
Jesus, og ingen banker på eller forstyrrer
henne.
Noen ganger har hun lyst til å be, andre
ganger ikke. Men hun har gjort det til en
rutine. Når hun ikke føler for å be, setter hun
gjerne på lovsangsmusikk. Det handler ikke
om fine ord, men om å ha fellesskap med
Jesus som elsker henne. Noen ganger
danser hun med ham. Når hun går ut er
bevisstheten der, Jesus er med henne.

Så et frø

– Livet med Gud består
ikke bare av «sukker og
honning». Vi må være
trofaste og utholdende.
Gud vil sette oss i kontakt
med mennesker som er
åpne for ham.
Judith Omorodion

Dette utfordret Noatien. Noen dager
senere da han var ute for å handle mat, kom
et nytt spørsmål opp i ham: «Hvis Gud er min
far, hvorfor kan man bare be på arabisk? Men
de kristne ber på sine egne språk og dialekter, så man forstår det». Judith fikk gleden av
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Hun har gjort det til et mål å alltid kunne så
noe inn i mennesker. Mange mennesker er
negative til kristendommen. De er åpne for
alt annet, men når hun sier hun er kristen ser
de rart på henne. Men hun har lært seg ikke
å bry seg om det. Det er ikke hva mennesker
synes som teller, men hva Gud syns. Og
anledninger til å så åpner seg stadig vekk, på
jobben, skolen og i nabolaget eller hvor som
helst.
Judith har aldri gått på bibelskole, men hun
kjenner Den Hellige Ånd som har sagt at han
vil gi henne ord å tale og visdom til å svare.
Nordmenn sier ofte at hvordan kan man tro
på Gud når det er så mye vondt i verden?
En mann svarte hun slik: «Har du en sønn?
Ja. Elsker du ham? Ja. Tvinger du ham til å
gjøre det du vil? Nei, det gjør jeg ikke. Slik
er Gud også. Han elsker oss og er tålmodig
med oss, enda vi ikke gjør det han vil. Han vil
at du skal få oppleve hans kjærlighet».
En annen person svarte hun: «Hvis det er
en Gud, må han ha minst ti ganger så mye
kjærlighet som oss – enig? Ja. Gud elsker
oss, og er mye mer lei seg enn oss over
all uretten i verden. Han elsker oss så høyt
at han ga sitt liv for oss. Han vil at vi skal

PO RT R ETTET

For et år siden var det en stor gruppe i “Lighthouse International Baptist Church” i Sandnessjøen.
Mange av dem var asylsøkere som ikke fikk opphold. Nå ser Judith og Noatien fram til at Gud skal sende nye mennesker til dem. Foto: Dan K. Owusu

komme til ham og oppleve denne kjærligheten».
På jobbreise til Latvia besøkte Judith en
kirke. En dame så på henne og spurte: Er du
katolikk? Hun svarte: Nei, men jeg er Jesus
barn. Hun spurte igjen: Hva betyr Jesus for
deg? Judith så henne dypt inn i øynene og
svarte: «Han betyr ALT for meg.» Da kastet
kvinnen seg om halsen på Judith. Det viste
seg at hun hadde vært på en Hillsong konsert og blitt frelst, men visste ikke hvordan
hun skulle gå videre med Jesus. Judith fikk
lede henne et par skritt videre.

Jesus. De er 7, 15 og 18 år gamle og står
alene som kristne der de er. Men de har fått
med seg et skikkelig fundament. Levende tro
i hjemmet.
Elias på syv sa til moren en dag: «Jeg hører
ikke Guds stemme sånn som deg.» Moren
oppmuntret ham og sa Gud ville tale til ham,
han måtte lytte etter Gud. En dag kom han
hjem fra skolen og sa: «Mamma, nå har jeg
også hørt Guds stemme». Det var uvær da
han gikk hjem og han var redd, men så kom
Jesus og sa at han ikke trengte være redd,
for Han var med ham.

Tro i hjemmet

Tjenesten

Klokka er blitt over åtte. Judith samler familien i stua. Noatien er på jobb. Som kokk på
Scandic hotell jobber han en del kvelder.
– Hvem sin tur er det til å be i dag?
Ungdommene peker på moren. Det er
kanskje tryggest når det er en fremmed i
huset. Judith setter i gang og takker for alt
de har fått. Ungdommene nikker med. Det
er det viktigste i livet, at barna velger å følge

Vanligvis er det Judith som forkynner Guds
Ord i menigheten. Hun forteller:
– Jeg ber og søker Herren for hva jeg skal
tale om. Han gir meg ord. Noen ganger hvis
talere har blitt syke eller noe, har jeg opplevd
at ordene bare kommer når jeg stiller meg
fram. Det er Den Hellige Ånd som virker,
understreker hun. For henne er det en måte
å gi noe tilbake til Herren, en takk for alt han
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har gjort for henne.
– Hva med kvinner i tjeneste, lurer jeg.
Judith har møtt mennesker som mener
at kvinner ikke skal forkynne. Men Judith
har vært i bønn, hun ønsker ikke annet enn
å gjøre Guds vilje. Gud minnet henne på
Debora som stod i tjeneste for Herren, et
viktig eksempel for kvinner. Hun er trygg på
at Gud har kalt henne til å forkynne. Ikke bare
at Jesus elsker deg, men hele bredden av
Guds Ord.
For tiden er det en utfordring at mange av
menighetens medlemmer har reist fra landet
og fra Sandnessjøen. Men Judith er ikke
motløs:
– Livet med Gud består ikke bare av
«sukker og honning». Vi må være trofaste og
utholdende. Gud vil sette oss i kontakt med
mennesker som er åpne for ham.
Judith og Noatien er glade for å være del
av et større fellesskap gjennom Baptistsamfunnet. De har tro på vekkelse i Norge, og
deres plass er klar: de er satt i Sandnessjøen!

Internasjonal kafé i Kvæfjord:

Møtet med engelsklæreren fra Syria
Det er lørdag formiddag, klokka er snart fire og jeg gleder
meg til å dra på internasjonal kafe i Baptistkirka på Borkenes.
Lokalet er stappfullt allerede før kafeen egentlig åpner.

Sammen med Mahmod (lengst til høyre) sitter to andre unge gutter fra Syria, en gammel FN veteran som har flyttet hjem igjen til
Kvæfjord og datteren hans som er på besøk fra Oslo. Foto: Mette Marie Hebnes.

Av Mette Marie Bommen

Noen unge gutter spiller biljard, flere av
dem må være under 18 år. Mennesker
i de fleste kulører sitter rundt bordene
som er satt opp. Te og kaffe, vafler
og snacks er satt fram. Praten går, og
lydnivået er så høyt at det til tider er
vanskelig å høre hverandre.
Jeg henter meg en kopp te og hilser
på flere. En nyankommen flyktning fra
Syria viser seg å være engelsklærer fra
hjemlandet. Han har vært en uke i
Kvæfjord og to uker på Lillehammer.
Der var han allerede blitt kjent med
nordmenn og viser bilder fra han var på
besøk hos dem. I Kvæfjord har det ikke
skjedd mye, så kafèen er et kjærkomment tilbud.
Jeg spør Mahmod, som engelsklæreren heter, hvor i Syria han kommer
fra. Han er fra Hama, en stor by mellom
Damaskus i sør og Aleppo i nord. Byen
er kjent for sine mange flotte vannhjul

som har vært brukt i vanningssystemer
fra århundrer tilbake. I dag er de en
turistattraksjon og har vært foreslått til
Unescos verdens-arvliste. Mahmod er
tydelig stolt av
kulturarven fra hjemstedet sitt. Det er
dette han vil vise fram, ikke den lange
historien med krig og opprør.
Hama har vært utsatt for massakre
flere ganger. I 1982 ble mellom 10 00025 000 mennesker drept i sammenstøt mellom opprørere, islamister og
regjeringsstyrker. Under den arabiske
våren samlet 400 000 mennesker seg
i sentrum til protester, i en by med
850 000 innbyggere. Assad regimet slo
hardt ned på opprøret, 216 ble drept
de første dagene. Siden har bombingen fortsatt, strømmen kommer og går,
vanntilførselen likeså og det daglige livet
er blitt vanskelig for folket.
Da Mahmod ble innkalt til militærtjeneste flyktet han. Han ville hverken
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drepe eller bli drept. Dermed startet
den månedslange ferden først til Tyrkia,
så i gummibåt over Middelhavet til
Hellas som vi har sett så mange bilder
av. Deretter gjennom hele Europa,
og nå er han altså i Borkenes, endestasjonen på reisen hans. Hjemme i
Hama sitter kona hans med fire barn og
en syk svigermor. Den yngste datteren
hans var bare 36 timer gammel da han
flyktet. De er sårt savnet. Håpet hans er
at de kan gjenforenes og leve et fredelig
liv sammen i Norge, uten krig og opprør.
Alle organisasjonene og kommunen
står sammen om kafeen. I dag er både
flyktningetjenesten og folk fra frivillighetssentralen med.
Les mer på nettstedet baptist.no.

FLERKULTURELT KIRKESAMFUNN
Mer info

http://www.baptist.no/flerkulturelt

h ove d
sa ken

Solveig Bergslands hjerte har banket for Estland i 18 år:

– Det handler om
å bygge mennesker!
Slik oppsummerer Solveig sin tjeneste.
Hun gir hjelp til mennesker som trenger
det. Jeg fikk møte noen av dem.

Møtte Kongeparet. Solveigs tur til Tallinn i september 1998 falt sammen med Kongeparets statsbesøk. Her på rådhusplassen møtte Solveig opp sammen
med barna fra Peeteli med norske flagg og hurrarop. Kongen og Dronningen kom bort for å hilse. Noen år senere var Solveig i Audiens hos Dronning Sonja
fordi hun gjerne ville høre mer om Solveigs arbeid. Alle foto: Roger Dahl

Av Roger Dahl

Mandag 14. september er jeg på reise til
Tallinn i Estland for å se og oppleve noe av
arbeidet Solveig Bergsland er engasjert i. To
dager sammen med Solveig ligger foran meg,
og jeg gleder meg til å se tjenesten Solveig
har stått i så mange år.
Toomas Taniloo, Solveigs trofaste sjøfør,
henter meg på flyplassen og tar meg med
rett ut i Kopli der gamle, delvis utbrente og
kondemnable trehus ligger i et stort område
ved sjøen. Husene er fraflyttet for lenge
siden, husveggene er merket med store
røde skilt om at det er forbudt og gå inn
eller å oppholde seg i ruinene. Vinduene
er enten knust eller tettet med plater av
forskjellig slag.
Det bor fortsatt mennesker her, men ikke
barn lenger. Alkohol er manges følgesvenn,
for å holde varmen eller dempe virkeligheten
de opplever i en hard hverdag.

Midt i folkemengden

Jeg får se litt av baksiden etter kommunismens fall. Her bor de som falt igjennom,
russerne som ikke fikk rettigheter. Som ikke
klarer å livnære seg og er uten håp.
I Kopli er det matutdeling i dag. Nede ved
sjøen er det en åpen plass hvor flere hundre
er samlet. Mati Sinisaar, leder på Peeteli
sitt sosialsenter, leder utdelingen med trygg
og kjærlig hånd. Alle får et håndtrykk og en
klapp på skulderen før de blir ledet bort til en
dame som deler ut matposen. Jeg ser at Mati
har stor respekt i miljøet i Kopli. Utdeling av
mat/hygienepakker her i Kopli er bare en liten
del av arbeidet ved sosialsenteret.
Midt i folkemylderet møter jeg Solveig
Bergsland. Jeg ser hvordan hun møter menneskene. Det er smil, gode ord og mange
klemmer. Barna klynger seg til Solveig og
smiler av glede over å se henne. Det er
tydelig at hun trøster og oppmuntrer dem.
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Måtte redde barna

De to dagene jeg er i Tallinn er det god tid
til å prate, Solveig forteller om arbeidet. Om
starten og om hvordan Jesu stemme er der i
hennes liv, igjen og igjen.
– Det hele begynte for 19 år siden, Vidar
og jeg var på busstur for å hjelpe fattige i
Estland, sier Solveig stille og fortsetter:
– Jeg fikk se en nød og en fattigdom som
bare grep meg.
– De manglet alt, men hadde barn, understreker Solveig og ser på meg idet hun sier:
– Jeg måtte redde barna. Det driver
Solveig fortsatt på med.

Det huset skal du kjøpe

Solveig og Vidar Bergsland besøkte et
lite barnehjem i Tapa, en liten by to timers
kjøring fra Tallinn. Det var startet av en norsk
dame for tre år siden, 14 barn bodde på
barnehjemmet som var i et hus på bare 40

kvadratmeter.
– Barna ble presentert for oss av damen
som ledet barnehjemmet, sier Solveig og
fortsetter:
– Barna hadde tøffe historier. Hun som
ledet arbeidet fortsatte slik: «Dette er et lite
hus, vi trenger større plass. Vi ber til Gud om
å få kjøpe det store huset på nabotomten
og flytte dit. Men vi trenger penger. 75.000
norske kroner.»
– Da hørte jeg Jesus si til meg: «Det huset
skal du kjøpe Solveig». Hjertet begynte å
dunke og jeg løp ut i gråt. Min datter kom
etter og lurte på hva det var? «Jesus sier at
jeg skal kjøpe det huset der» sa jeg og pekte
på huset.
– Da sa datteren min: «Ja, men hvis Jesus
ber deg om det så blir jo han med deg. Og
da går det vel bra».
– Og slik ble det, sier Solveig og fortsetter:
– Jeg fikk ideer og krefter til å samle inn
midlene og kjøpte huset. Lions klubber i SørTrøndelag renoverte huset og barna flyttet
inn.
Men det er ikke her Solveig Bergsland
kommer til å legge ned det store engasjementet sitt.

Matutdeling i Kopli. Mati Sinisaar som leder arbeidet på sosialsenteret i Peeteli har tid til en klapp
på skulderen og et håndtrykk til alle som kommer på matutdelingen som han leder med trygg og
kjærlig hånd.

… gjør det for meg

Solveig er i ferd med å trappe ned etter
huskjøpet i Tapa. Hun skulle bare gjennomføre en gruppetur til Estland først. På denne
turen ville hun besøke en suppestasjon i
hovedstaden hun hadde litt kontakt med.
– En kald marsdag i 1998 stoppet vi foran
kirken som ser forholdsvis ruinert ut, sier
Solveig og forteller videre:
– Vi fikk beskjed om å ikke ta på barna på
grunn av lus og skabb.
Solveig forteller at dette var den første
gruppen fra Norge som kom på besøk, at
barna var ekle, skitne, og luktet fælt.
– De viser finger til oss, klødde seg i håret,
på albuene og på knærne. Lus og skabb.
Og vi skulle spise med dem! Men først er det
bordverset; «O store Gud», for den går på
norsk, estisk og russisk.
Solveig fortsetter:
– Jeg orket egentlig ikke å se barna, men
et lite øyekast idet vi synger «…hva du har
skapt i verden med ditt ord…»” og jeg kjenner stemmen i hjertet; «Solveig, jeg vil at du
skal vite at hvis du gjør noe for disse barna,
så gjør du det for meg.» En mild og kjærlig
røst, ikke krevende, ikke forlangende, bare
en invitasjon med hilsningen «frykt ikke, jeg vil
være med deg!»
Solveig forstod med en gang at Jesus

På Slottet. Solveig og Marina, som er ei av jentene som ble reddet i Tallinn, kom gledesstrålende ut
etter møtet med Dronning Sonja 7. mai 2004.

kalte på henne, at Jesus sa KOM, og hun
takket JA. Hun ga Jesus løfte om å bidra i
Jesu kraft.
– Og inntil i dag har han holdt løftet sitt om
å være med, sier Solveig Bergsland bestemt.
Slik var begynnelsen i Peetelikirken for den
energiske Bergenskvinnen. Mati Sinisaar og
noen medlemmer fra kirken hadde startet
suppestasjonen tre måneder tidligere.

Ut fra «slummen»

Solveig Bergsland er en av flere partnere til
Peeteli sitt sosialsenter. Ifølge Mati er hun i en
egen divisjon med det omfattende engasjementet sitt. Kirkebygget som var filmstudio
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i Sovjettiden er renovert. Jeg får se rundt i
hele den innholdsrike bygningen. Det er lyse
innbydende farger og moderne interiører.
Trivselen og atmosfæren er en helt annen enn
den må ha vært i det falleferdige kirkebygget
med gjenmurte vinduer, fuktig kjeller og slitte
rom, som Solveig og Mati forteller om og
viser bilder av.
Kjelleren er dagsenter med «etter skoletid»
tilbud med leksehjelp, et måltid varm mat,
og tilbud om å dusje. Det er ikke greit å lukte
når du kommer på skolen. Da blir det erting.
Barn som bor veldig kummerlig kan få en
bedre hverdag. Senteret har mange ansatte,
blant annet to lærere. Solveigs barnehjem

HOV ED S A K E N

ligger i andre etasje der suppestasjonen var
for 18 år siden. Senteret har tilbud for mødre
som kan komme og vaske klær og bruke
dusjene når barna er på skolen.
110 familier får hjelp i Peeteli. Annen hver
uke deles det ut bleier og gode matposer
samt stearinlys for de som ikke har strøm.
– Det handler om å få dem ut av «slummen», om å bygge mennesker og gi håp,
sier Solveig mens hun viser meg rundt på
senteret. I vår fikk hun sin egen lille base
med kontor, og plass til en liten fotklinikk.
Hun er fotterapeut av yrke og ser muligheten
til å gjøre noe ekstra i forhold til å bygge
mennesker også på denne måten.
– Å bygge mennesker gjør vi også når vi
tar med barn til Norge på korte eller lange
turer. Sommerferier, leirer, eller for julefeiring i
norske hjem. En ungdom fra barnehjemmet
får i år være elev på Risøy folkehøyskole,
forteller Solveig med et stort smil og vet at
det er til glede både for barna og vertskapet i
Norge med disse turene til Norge.

Hus til Marika

Jeg fikk være med Solveig på besøk til
Marika, som fikk hjelp av Solveig til en
skikkelig bolig for noen år siden.

– For tre år siden fikk jeg spørsmål om å be
for en mor i Tallinn som hadde seks barn. Det
gjorde jeg, men når du ber for noen får du
nød for dem også, sier Solveig. Vi er på vei ut
til Marikas leilighet mens Solveig forteller:
– 15. juli fikk Marika beskjed om å flytte ut
av leiligheten 1. august. Mannen forlot henne,
og hun måtte flytte til moren som bodde i et
lite og veldig dårlig hus uten varmt vann.

– Jeg måtte redde barna!
Solveig Bergsland.

– Mens jeg satt på jobben og stelte føtter
kom bibelverset til meg. «Den som hjelper en
fattig låner til Herren.» Hele dagen kom dette
igjen og igjen. Jeg nevnte det for Vidar og sa
at jeg lurer på om Jesus vil at vi skal kjøpe en
leilighet til seksbarnsmoren?

12

– Vidar bare sukket, enda en cracy ide.
Solveig forsøkte å få leid en leilighet, men
ingen ville ha en enslig mor med seks barn.
Solveig dro på besøk til familien. Tok dem
med til et svømmeanlegg. De hadde aldri
badet i basseng før. I løpet av dagen ble de
bedre kjent, og Solveig ble fort «tante», og
det endte med at Solveig kjøpte en leilighet til
Marika og barna hennes. Enda en gang hørte
hun Jesu stemme veldig tydelig.
– Jeg kommer aldri til å glemme dagen
da familien kommer traskende opp trappene
til femte etasje med noen bæreposer i
hendene, sier Solveig og forteller at de gikk
fra rom til rom mens gledestårene strømmet.
Fortsatt er gleden der over et godt sted
å bo. Marika og barna tar imot oss, og
viser rundt i leiligheten hun leier av Solveig
og Vidar. Jeg ser at familien har det godt i
leiligheten.

Hjelp på heltid

Dagene jeg får være i Tallinn hører jeg om
mange av Solveigs opplevelser og erfaringer
med Gud. Jeg får møte flere av dem hun har
hjulpet med leiligheter, med oppussinger eller
som har fått hjelp og støtte for ulike behov.
Bare Marika sin leilighet er kjøpt og eies av

Solveig og Vidar privat.
Fra 1. juli i fjor har Solveig jobbet på heltid
med hjelpearbeidet. Dette er takket være
Sandnes Baptistmenighet som gir Norsk
forening for gatebarn i Estland lønnsmidler
fra en arv menigheten fikk for en tid tilbake. Solveigs engasjement er i hovedsak i
forbindelse med Peeteli. I tillegg er hun med i
en annen liten kirke når anledningen byr seg.
Eller i en pinsekirke for å tale og dele ut mat.
Hun har også vært primus motor til å starte
bruktbutikk som er tilknyttet en nyplantet forsamling i en annen bydel. For noen år tilbake
var Solveig sterkt tilstede da den eldste
baptistkirken i Latvia trengte en ansikts
løftning. Kirken ble ferdig til 150-årsjubileumet
sitt.
Solveig satte også i gang stor innsamling
da Sofia baptistmenighet i Bulgaria stoppet
opp for midler til sitt store bygg med kirke og
hjelpesenter midt i hovedstaden. Dette senteret ble innviet i september i år, med stor fest
i flere dager. Og Solveig fikk være tilstede.
– En stor dag, uttrykker hun, og avslutter
med et sitat fra Moder Teresa:
– Hvis et liv har pustet lettere fordi du har
levd, har du ikke levd forgjeves.

F.v: 1) Hjemme hos Marika og barna. Jentene henger på «tante» Solveig, som bare er glad
for at familien har fått et bedre liv enn tidligere.
2) Fått ny leilighet. Solveig sammen med bestemor Jewgenia og Ksjenia som har fått ny
leilighet. Bestemor, som må ta ansvar for barnebarnas oppvekst bodde veldig dårlig. Nå
har Solveig og hennes medarbeidere hjulpet til med en ny leilighet. Dagen etter at vi
møttes på Kopli besøkte vi bestemor Jewgenia hjemme. Stolt viste hun rundt i leiligheten,
som var pent pusset opp. Ksjenia er en av jentene som går på dagsenteret til Peeteli.
3) Gutten med smilet. Solveig fortalte meg at de første gangene hun møtte Taniel var det
heller «gutten med skriket». Jeg skjønte hvorfor da jeg fikk se leiligheten han bodde i sammen med mamma Marju og bestemoren. Nå var vegger og gulv strippet, men jeg kunne
enda kjenne den dårlige lukten og forstod nedverdigelsen ved å vokse opp slik. I høst har
Taniel og mamma Marju fått hjelp med oppussingen fra mennesker fra Sogndalen frikirke,
som har pusset opp flere leiligheter i høst.

Fakta:
y Peeteli sosialsenter ble etablert i 2000 for å være til hjelp for barn og familier
som faller utenfor det etablerte samfunnet. Les mer på http://www.peeteli.com/
sotskeskus/?lang=2
y Solveig Bergsland tok initiativ til «Norsk forening for gatebarn i Estland» der hun
er daglig leder. http://www.gatebarna.com/
y I programserien Underveis på NRK fikk Solveig Bergsland dele sine erfaringer om
å være ledet av Gud. https://tv.nrk.no/serie/underveis/DMPT63551913/20-11-2013
y Les intervjuer med Mati Sinisaar som leder sosialsenteret til Peeteli og Tiina
Klement som er prest i den nyplantede menigheten Solveig samarbeider med i
Tallinn på nettstedet http://www.baptist.no
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Porsgrunn Baptistmenighet ønsker alle
leserne av Baptist.no,
menighetene og arbeidsgrenene i Det Norske Baptistsamfunn en velsignet julehøytid
og et godt nytt år.

Lillehammer baptistmenighet
ønsker alle baptister i Norge

God Jul og et velsignet Nyttår!

Bykirka Lillehammer ønsker alle lesere
av Baptist.no ei velsignet jul fylt av glede
og fred! Og et
godt nytt år med
forventing til Gud!

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

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

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

bykirka
LILLEHAMMER

Otto Danielsen

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

Oslo 1. Baptistmenighet vil ønske alle sine
medlemmer og venner en velsignet julehøytid. Takk for året som er gått. Vi ber om
velsignelse over det nye året. Lik oss på Facebook!
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Oslo 2. Baptistmenighet,
Vålerenga Baptistkirke
ønsker bladets lesere en gledelig
julehøytid og et velsignet nytt år.

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

Velkommen til å feire jul i Fredrikstad Baptistkirke.
Søndag 20. des kl 11.00 Vi synger julen inn. Menighetens sang og musikkrefter, Kirkekaffe og julebakst.
Julaften kl 15.00 Familiegudstjeneste ved Arild Brun Svendsen
Søndag 27. desk l 11.00 Julegudstjeneste. Arild Brun Svendsen, Kornsjøteamet. Kirkekaffe
Første nyttårsdag kl 12.00 Felleskirkelig gudstjeneste i Domkirken
Søndag 3. jan kl 16.00 Juletrefest for hele familien ved Arild Brun Svendsen og Torsnes Brass.
Baptistkirken ønsker dere alle en riktig god jul og velsignet godt nytt år.
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Gardermoen Kristne Fellesskap
Vi ønsker alle våre menigheter i Baptistsamfunnet en gledelig jul med håpet om
at Ordet som ble menneske skal gjøre en
forskjell i menighet og lokalsamfunn i året
som kommer.

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

Skien Baptistmenighet ønsker alle en
velsignet jul og godt nytt år!

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

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

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

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

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

Hilsen Stavanger Baptistmenighet
v/pastor Magnar Mæland
og menighetsrådet

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

Åse Baptistmenighet
ønsker alle som leser Baptist.no
ei riktig god og fredfull jul og
Guds rike velsignelse i arbeid og fritid i 2016.

Hilsen Steinkjer Baptistmenighet

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

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

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

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

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

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

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

Gjøvik Baptistmenighet
ønsker velsignet jul og
et godt nytt år!

For Bø Baptistmenighet
Almar Martinsen

Hilsen fra oss alle på Andenes.

Åge Frantzen, pastor
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Grøtavær Baptistmenighet
ønsker baptister over hele landet
en velsignet jul og et godt nytt år

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

Baptistkvinnene vil ønske alle en riktig god Jul og et velsignet nyttår.
Takk til alle kvinnegrupper og enkeltpersoner som har støttet med
gaver til misjonen.
Hilsen fra styret
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Langesund Baptistmenighet
ønsker landets baptister og våre
nye landsmenn velsignet jul og
et riktig godt nytt år!
Lars Rise, Dag Eiel Kristoffersen,
menighetsrådet

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

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

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

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

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

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

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

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

Steinar Vikestad

Takk for gaver, frivillig
innsats og forbønn i 2015!
Ønsker dere alle ei velsignet
julehøytid og et godt nytt år!
Hilsen elever og personale på folkehøgskolen

Styret i Adelfia ønsker alle medlemmer og
lesere av Baptist.no en velsignet julehøytid!
hans navn er Immanuel – Gud med oss
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Rop etter forbønn for situasjonen
på Vestbredden, i Israel og Gaza
På nettstedet til Europaføderasjonen finner vi et tydelig bønneønske fra våre venner i
Midt-Østen om situasjonen på Vestbredden, I Israel og Gaza, rundt den økte intensiteten
i konfliktene og bruken av vold.
Les mer: http://ebf.org/call-for-prayer-for-the-situation-on-the-west-bank-israel-and-gaza

Inspirerende menighetsplantinger i Latvia
Baptistsamfunnet i Latvia har et imponerende fokus på menighetsplanting.
Baptistsamfunnet har omkring 6500 medlemmer i 88 menigheter. Disse står
bak hele 23 menighetsplantinger. Sentralt i arbeidet står Peteris Sprogis, som
er biskop for de latviske baptistene og hans medarbeider Kaspars Sterns.
Du kan lese mer om menighetsplantingene i Latvia, som blant annet støttes av
Gardermoen kristne fellesskap på: http://ebf.org/church-planting-news-fromlatvia

Dialog
– 31. oktober 2017 markeres 500-årsdagen for publisering av Luthers nittifem teser
på slottsdøren i Wittenberg, Tyskland. Det regnes som starten av den protestantiske
reformasjonen. Den lutherske katolske kommisjonen arbeider for en økumenisk markering
av det viktige jubileet. Kommisjonens rapport; «Fra konflikt til nattverd,» foreslår et felles
minne om reformasjonen.
Slik introduserer generalsekretær Neville Callam i verdensalliansen reformasjonsjubileet i
sin blogg.
Les mer: http://bwanet.org/component/easyblog/?view=entry&id=131&Itemid=103
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Misjonsteam
til Kongo
I midten av februar setter fem spente
ungdommer seg på flyet til Buta i
Kongo. Det er Brit Janne Helland,
Louise Andersen, Margit Norøm,
Simon Østenstad og David Engmo.
I tillegg til at dette kommer til å bli
en unik opplevelse, skal det også gi
dem mulighet til å lage film, ta flotte
bilder og skrive artikler om livet i
Bas-Uélé.
Vi håper å kunne forsyne våre
menigheter og medlemmer med mye
god informasjon i etterkant av denne
turen.
Ungdommene skal først og fremst
oppholde seg i Buta. Her skal de
blant annet delta på musikkworkshops sammen med kongolesiske
ungdommer. De skal også få seg en
motorsykkeltur til en liten landsby for
å se hvordan man hugger åker, samt
overnatte i en lokal hytte.

Rast for teamet på tur til landsbyen Pakha

Evangeliet når
ut blant Lahu-folket

I slutten av september var evangelistteamet til Thailand
Lahu Baptist Convention (TLBC) på besøk i en landsby som heter
PaKha. Ingen i byen hadde hørt om Jesus, og en var spent på forhånd.

Av Lise Kyllingstad

Kitichai, generalsekretæren i TLBC, har gledelig meddelt oss at befolkningen var veldig
fornøyd med besøket, og at de responderte
positivt på forkynnelsen. De håper å kunne
sende en evangelist og kirkeplanter dit i løpet
av nærmeste fremtid.

bodde og jobbet som misjonærer i Chiang
Mai. I midten av september 2015 vedtok
hovedstyret å utvide samarbeidet med fem
nye år, 2016 – 2020.
Visjonen til TLBC er at alle Lahu’er skal
ta imot Jesus. Det finns 120.000 Lahu’er i
Thailand. 20.000 av disse er kristne.

457 døpt

Firetrinnsevangelisering

Evangelisering og kirkeplanting er et satsingsområde for Lahu-baptistene i Nord-Thailand,
og i perioden 2008 – 2015 er 457 personer
blitt døpt!
Vi støtter dette arbeidet med 140.000
kroner per år, og har vært en viktig samarbeidspartner for dem siden familien Hadland

Lahu-folket er animister, og heksedoktoren
er deres åndelige overhode. Metoden TLBC
bruker for å evangelisere er delt inn i fire trinn:
1. Få tillatelse av heksedoktoren til å
komme dit og evangelisere
2. Hjemmebesøk hvor de forteller om
Jesus «fireplace good news»
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3. Juleselskap for alle i landsbyen, med
leker på dagen og gudstjeneste på kvelden
4. Invitere leger og annet hjelpepersonell til
landsbyen for å gi tilbud til folk som er syke
Etter hvert inviterer de også ulike organisasjoner til å komme inn i landsbyen for å
hjelpe til med utbygging av f.eks. brønner og
toaletter. Gjennom denne måten å «bry seg
om» landsbybefolkningen, forkynner de evangeliet både i ord og handling, og de opplever
at folk blir frelst.

Misjon
Mer info

http://www.baptist.no/misjon

Støtt gjerne våre annonsører!

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

www.pastorale.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!
• Kvalitetsbevisst og stolt leverandør/samarbeidspartner
til Storhusholdningsmarkedet!

www.jaeder.no

• Spesialisten på pizzatopping, hamburger, pålegg, pølse,
kyllingprodukter og karbonader
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Vi gratulerer

Til minne

Karin Lørum, Asker fyller 70 år

Pastor Anders O Heimtun, Haugesund ble

20. desember. Familien Lørum, som er tilknyttet

hentet hjem til Jesus søndag 8. november. 17. mai

Bærum Baptistmenighet var i noen år utsendt

neste år ville han fylt 90 år. Heimtun, som kom fra

som misjonærer, eller «teltmakere» som en ofte

Grøtavær Baptistmenighet begynte sin predikant-

brukte som betegnelse i Nepal, siden en formelt

gjerning allerede som 16-åring, og fortsatte så

sett var i landet for å jobbe med sitt fag, mens

lenge helsa tillot det.

en brukte fritiden til å dele troen.

I 1947 gikk veien til Baptistenes Teologiske
Seminar og studier. Fra han graduerte derfra i 1951

Rolf Anton Arthur Carlsson, Lom fyller 80

til pensjonsårene kom var Heimtun i sammenhen-

år 8. januar. Carlsson, som er født i Nyköping i

gende predikanttjeneste. Han har betjent følgende

Sverige ble i 1970 gift med Magnhild, f. Botten.

menigheter: Rjukan (1951–54), Ålgård (1954-62),

Sammen fikk de tjene som misjonærer i Kongo

Oslo 2. Baptistmenighet (1962-72), Andenes (1972-

i 1970 årene.

77), Haugesund (1977-88) og Sarpsborg, der han
avsluttet sin aktive tjeneste som pastor tidlig på

Atle Engmo, Halden fyller 50 år 13. januar.

1990 tallet. Også som pensjonist har Heimtun vært

Engmo og familien var tilknyttet den såkalte

aktiv som forkynner, og fungert senest i 2002-03

Ungdomskampanjen på slutten av 80-tallet og

som vikarpastor i Ålgård Baptistmenighet.

arbeidet da i Kongo. Kampanjen åpnet for at

Heimtun er også kjent som sanger, på 1950-60

Ungdomsforbundet kunne formidle bistands-

tallet gav han ut flere plater, og han var mye brukt

penger til bygging av videregående skole i

som sanger i ulike kirkelige sammenhenger.
For sju år siden ble Anders Heimtun tildelt H.M.

Buta i Kongo.

Kongens Fortjenstmedalje for sin lange og trofaste
Leif Helge Hetland, USA fyller 50 år
13. januar. Hetland var pastor i Sandnes på

innsats som baptistpastor.
Våre tanker og forbønner går i disse dagene til

90-tallet, og flyttet etter det til USA for å arbeide

familien, som sitter igjen med sorg og savn, og

som pastor. Han driver i dag organisasjonen

mange gode minner.

Global Mission Awareness, og reiser verden
rundt med evangeliet om Jesus Kristus.

Terje Aadne
Generalsekretær

Øystein Lode, Sortland fyller 50 år 18. februar.
Lode, som til daglig arbeider i NAV, har et hjerte
for menighetsplanting, og har som pastor i

Aslaug Frikstad, Kristiansand ble hentet hjem til

menigheten på Sortland en årrekke vært med

Jesus søndag 8. november, nesten 93 år gammel.

om en tydelig reorganisering der. Lode har også

Fru Frikstad var enke etter pastor Olaf Frikstad, og

to perioder bak seg som medlem av hoved-

sammen fikk de være pastorfolk i en rekke av våre

styret. Deriblant flere år som nestleder.

menigheter. Blant annet i Haugesund, Sandnes,
Gjøvik, Stavanger, Mo i Rana, Drammen og til sist

Det Norske Baptistsamfunn gratulerer med

i Kristiansand, der Aslaug Frikstad ble boende alle

fødselsdagene og ønsker Guds velsignelse

årene etter at hennes mann døde i 1986.

over den og dager som følger.

Aslaug Frikstad var en av dem en alltid kunne
regne med, derfor fant hun også alltid sin plass i

Terje Aadne

kirken når menigheten var samlet, og etter hvert

Generalsekretær

representerte hun ikke så lite av en kontinuitet.
Bare noen få uker før hun døde fikk Aslaug
beskjed om at hun var alvorlig syk, og sykdommen
var kommet så langt at det ikke var mye å gjøre i
forhold til det.
Våre tanker og forbønner går i disse dagene til
familien, som sitter igjen med sorg og savn, og
mange gode minner.
Terje Aadne
Generalsekretær
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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
Overskuddet
gir avtaler
vi tilbake
til fellesskapet.
gjennom
gunstige
for både
kirker,
organisasjoner
og
privatpersoner.
Som forsikringskunde hos oss bidrar du derfor
til å skape nye, varige
verdier for
og den
Overskuddet
gir vi tilbake
til deg
fellesskapet.
mangfoldige kristne virksomheten.
Som forsikringskunde hos oss bidrar du derfor
til
skape
nye, varige
verdier
deg og den
Viåkan
forsikre
alt du
ellerfor
ditt
mangfoldige
kristne
virksomheten.
kristne fellesskap eier og har.
Vi kan forsikre alt du eller ditt
kristne fellesskap eier og har.

Det kan vi forsikre.

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.

T ILB A K EB L I KKET

T.v. Misjonær Svanhild Nyhus med noen av kongominnene hun fylte sitt hjem med. Foto: Turid Nedland
T.h. Svanhild Nyhus med Solrun Sommer på fanget, Arnhild og Dagrun Sommer. Foto: Privat

Hun satte varige spor
Misjonær Svanhild Nyhus har satt spor i Kongo så vel
som her hjemme. Sporene vil leve videre i årene som kommer.
Av Roger Dahl

Sporene vil leve videre fordi hun testamenterte alt hun eide til misjonsarbeidet
i Kongo. Men også fordi hun var opptatt
av menneskene rundt seg, som vil huske
hennes engasjement.

Forbilde

Misjonær Arnhild Sommer Edvardsen sier
det slik:
– Hun har vært tilstede i mitt liv helt siden
jeg ble født i Kongo. Som enslig frøken var
hun glad i barn og var mye med på reiser
med mine foreldre. Hun var veldig opptatt av
barns vilkår og fremtid. Spesielt for jenter.
– Dette engasjementet hadde hun helt til
slutten av sitt liv. Hun hadde god husk og
kunne fortelle mange historier. For meg var
hun nøkkelen til min fortid og hun viste hvor
mye den betød for meg, sier Arnhild
og fortsetter:
– Hun hadde en god tilhører hos meg
hver gang vi stakk innom henne på besøk.
Hun klagde aldri over helsa selv om hun var

beinskjør og nesten blind på slutten. Et veldig
forbilde på å sette fokus utover på andre
verdier i livet.

Utdannelse for jenter

Svanhild Nyhus brant for utdannelse og
var opptatt av «å skape et selvstendig og
levedyktig Kongo», sa pastor Sissel Østlien
i forbindelse med Nyhus begravelse, og
fortsatte:
– Hun fant sin hjertesak i jobben på
lærerskolen Baptistsamfunnet hadde i
Bondo. Det engasjerte henne å få lære
kvinner og oppmuntre til utdanning og selvstendighet.
Hun har på den måten som misjonær,
ikke bare satt spor etter seg der og da, men
gjennom sine elever, blir det daglig satt spor
i flere årtier i etterkant. Da er ikke lærergjerningen forgjeves.
For bare et års tiden siden opprettet hun
et fond i regi av baptistkvinnene som sikrer
utdannelse og framtid for unge jenter i
Kongo. I tillegg testamenterte hun alt hun

23
23

eide til misjonen i Kongo.

Misjonærtanta

Svanhild Nyhus ble værende alene hele
livet, og fikk aldri egne barn. Nevøene og
niesene sa i forbindelse med begravelsen at
de mintes henne som «misjonærtanta», og
fortalte om et hjem som var fylt av skulpturer,
trommer og gjenstander fra misjonsmarken.
Det hadde seg slik at Svanhild hadde for
vane å handle av kongoleserne fordi det lærte
dem viktigheten av å arbeide, selge og tjene
penger. Tingene var ikke viktige, men å motivere folk til å jobbe, resulterte i diverse dekor
fra Afrika.
Svanhild Nyhus døde 26. juli, nesten 94
år gammel. Vi trykket minneord om Svanhild
i forrige utgave av magasinet Baptist.no, og
gleder oss over minnene etter Svanhild, både
i form av arv og mange gode opplevelser.

Misjon
Mer info

http://www.baptist.no/misjon

Velkommen til Baptistenes lederkonferanse 2016
på Ambassadour hotell i Drammen, 11.-13. mars.

Vi når ut - i verden med evangeliet!

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

Påbyggingsdøgn for
forstandere og pastorer
9.-11. mars.
Mer informasjon og påmelding
på www.baptist.no/lederkonferansen.

Fredag

16.30-19.30 	Registreringen åpner
18.00-19.30 Middag
19.30 		
Åpningsmøte med Stuart Blyth

Lørdag

07.30-09.00 Frokost
09.00 		
Bønn og lovsang
10.00 		
Fellesseminar: Menighetens forvandlende nærvær
		
v/ Stuart Blyth
11.15 		
Parallelle seminarer
		a: Misjonalt perspektiv på dåp
		Refleksjonsforum med den teologiske samtalegruppen
		b: Likeverdighet og gjensidighet
		
v/ Lise Kyllingstad, gjester fra Kongo og Ung baptist´s
		misjonsteam
		c: Diakoni og menighetsbygging
		
v/ Thomas Willer
		d: Praktisk seminar om forkynnelse til barn og familie
		
v/ Arild Brun Svendsen
12.30-13.30 Lunsj
14.00		
Ung baptist årsmøte
14.00		
Seminar: Dette har vi lykkes med - de gode eksemplene
16.00		
Seminar: Vold og overgrep mot kvinner
		
v/ Olga Tshiwewe
18.00		
Middag
19.30		Kveldsmøte med Even Lynne Amundsen

Søndag

07.30-09.00 Frokost
09.00		
Seminar: Har vi en misjonal/diakonal utfordring?
		
v/ Bente Sandtorp
10.00 		
Seminar: Hva kan vår menighet gjøre for å nå
		
målsettingene til Baptistsamfunnet
		
v/ Bente Sandtorp
11.00		Inspirasjonssamling med nattverd og utsendelse
		
Tale ved Agnar Sæli
12.30		
Lunsj
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Konferansen er lagt Ambassadour
hotell i Drammen.
Konferansen starter fredag ettermiddag
og avsluttes søndag ettermiddag.
Fra onsdag ettermiddag er det påbygningsdøgn for forstandere og pastorer.
Lederkurset Basic deltar, men har delvis
egne samlinger.

Priser:

Dobbeltrom med full pensjon
fredag-søndag kr 1900
Dobbeltrom med full pensjon
onsdag-søndag kr 3000
Tillegg for enkeltrom er 300 kr pr. døgn.
(100 kr onsdag-fredag).
Studenter/ungdom under 26 år med
full pensjon fredag-søndag kr 900
Dagspris lørdag: kr 600 inkl. lunsj og
middag
Dagspris lørdag uten måltider: kr 175
Det gis reisestøtte til dem som bor i
Nord Norge, Midt Norge og på
Vestlandet. Egenandel ved reisestøtte er
800 kroner. Det forutsettes at en reiser
så rimelig som mulig. Dersom flere kjører
sammen i en bil trekkes det en egenandel for hver person.
Påmeldingsfrist mandag 1. februar.

