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– Jeg er verdens lys. Den som følger
meg, skal ikke vandre i mørket,
men ha livets lys! (Joh 8,12)
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våre tro s f e l l er
en ve l signet
j u l ehøyti d o g et
ri kt nytt år
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Generalsekretær
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En julehilsen om håp
Vi er midt i adventstiden, med juleforberedelser og julelys i de mange tusen hjem.
Ordet Advent kommer fra det Latinske
uttrykket adventus Domini, kan oversettes
Frelserens ankomst og signaliserer en
forventning om noe som ennå ikke har
kommet, men som allikevel er nært og
virkelig. Derfor forbindes advent med håp.

Åpenbaringsboken 21:3-5.
Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal
bo hos dem, og de skal være hans folk, og
Gud selv skal være hos dem. Han skal være
deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra
deres øyne, og døden skal ikke være mer,
heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det
som en gang var, er borte.» Han som sitter
på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.»

Vi sier ofte, «Jeg håper det går bra».
Et velment ønske om noe godt for eget eller
andres liv, men heller ikke mer.

I dette ordet kan vårt håp slå rot, som det
står i Hebreerbrevet 6,19. «Håpet er et anker
for sjelen»

Adventstidens forventning er et helt annet
håp. Vi feirer at Jesus har kommet og håpet
er at han skal komme igjen for å gjøre allting
nytt.

Vår visjon for Baptistsamfunnet og våre
menigheter er at vi skal være «et fellesskap
av levende menigheter, midt i verden, med
evangeliet».

Det er gleden over at Jesus kom for å gi
oss fred på jord og det er håpet om at hans
oppstandelse gir oss evig liv.

Hvis Jesus kan leve sitt liv i oss, kan ordet fra
Kolosserne 1:27 gjøre julen til en håpsfeiring,
for oss og alle vi feirer julen med.

Jesajas 9:6
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har
fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud,
Evig far, Fredsfyrste.

Kristus er blant dere, håpet om herligheten!
God Jul
Terje Aadne
Generalsekretær
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«Minns du sången»-koret er på plass i Landsmøtet i Tromsø. Sist koret deltok i en landsdekkende samling var på Blink i 2014.
Foto: Roger Dahl

Landsmøtet 5.-7. juli 2019:

Destinasjon Tromsø

Rammene for landsmøtet i Tromsø begynner å ta form, og før jul vil du finne god
informasjon om landsmøtet og programmet som planlegges rundt det, på nettsidene.
Av Roger Dahl

I tillegg til landsmøtet, som går fra fredag
5. til søndag 7. juli, vil det i forkant være
Misjonssamling i regi av Misjonærforeningen, som starter allerede onsdag
3. juli på ettermiddagen.
Korsatsningen i Nord-Norge med «Minns
du sången»-koret kommer til å legge inn en
øvingsdag torsdag 4. juli, og hovedstyret vårt
kommer til å ha møte torsdag 4. juli.
Det betyr at det er mange baptister som
kommer til å være på plass i Tromsø i løpet
av torsdag 4. juli.
Hovedstyret har derfor bestemt at en
inviterer til evangelisk møte i Baptistkirken
i Tromsø torsdag kveld. I dette møtet taler
Hermod Bakkevoll, som er pastor i Andenes
og mangeårig distriktsmedarbeider i NordNorge.

Kveldskonsert på Sommarøy

Landsmøteåpningen blir fredag 5. juli
kl 14.00, og er lagt til Radisson Blu i Tromsø
sentrum. Her blir forhandlingsmøtene fredag,
lørdag og søndag, og også møtene på
kveldene er lagt til hotellet. Hovedstyreleder
Magnar Mæland holder sin tale i forbindelse
med landsmøteåpningen, og i landsmøtet
behandles alle saker som hører hjemme der.
I kveldsmøtet på fredag vil Jan Helge
Hindenes, som er pastor i Bergen Baptistmenighet, tale og «Minns du sången»-koret
synger et par sanger. I kveldsmøtet lørdag
deltar sangere fra Rehobot Baptistmenighet
i Tromsø, det betyr en smak av afrikanske
rytmer, og Agnete Haraune, som er tilknyttet
Ungdom i Oppdrag i Troms, taler.
Sent lørdag kveld gir «Minns du sången»koret konsert på Sommarøy. Det vil bli
tilrettelagt for enkel transport dit, og søndag
avsluttes landsmøtet med Alle sammen gud-
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stjeneste med Camilla Oseland. Knut
Olaf Frikstad med band vil delta med musikk
gjennom hele landsmøtet.

Baptistsporene på yttersida

Dem som ønsker å fortsette fellesskapet med
gode baptistvenner tilbys en ukes busstur
langs yttersida av Nord-Norge.
Koll Kyllingstad tilbyr en ukes «Baptisttur»
via Senja, Vesterålen og Lofoten til Bodø,
med avreise fra Tromsø søndag etter
gudstjenesten. Første overnatting blir på
Sommarøy. Reisegruppa vil komme til Bodø
lørdagen en uke senere, etter å ha reist på
yttersida av Nord-Norge, sett og opplevd flott
natur og også gått i en del av baptistsporene.
Baptist nord har vedtatt at det ikke blir
distriktsstevne i 2019. Folk i distriktet oppfordres til å slutte opp om landsmøtet. Det vil
bli tilrettelagt for eget barne- og ungdomsprogram.

V ER DT Å L E S E

Taushet taler sterkt

I stillhet gikk marsjen Walk for freedom, som Geta Sigland ledet an i,
gjennom Drammens gater lørdag 20. oktober.
Tekst: Roger Dahl Foto: Dan Tore
Stensland

Aksjonen Walk for freedom, er et av organisasjonen A21s tiltak i kampen mot
moderne slaveri og menneskehandel. Walk
for freedom handler om å styrke bevistgjøring
i forhold til menneskehandel og bidra til at
enkeltslavene som finnes rundt i hele verden
får tilbake sin frihet.

I Drammen er det representanter for
Hillsong og Baptistkirken som har stått for
gjennomføring av Walk for freedom. 2018
var andre året i Drammen. I stillhet skred det
sortkledde følget gjennom byens sentrum.
Det var sterkt å se hvordan det lange folketoget ble lagt merke til mens en gikk. 107
mennesker deltok, fra de yngste i barnevogn
til oldemor på over 80 år.

Mer enn et kulturminne
Det er fint å være et kulturminne, men baptistmenigheten i
Drammen ønsker først og fremst å være nær og tilstede i byen.
Av Roger Dahl

Baptistkirken i Drammen ligger sentralt i byen, bare et par/tre minutters gange fra
jernbanestasjon og busstasjon.
Den eldste delen av bygget er fra 1907, er tegnet av arkitekt N.P. Nilsen, og er tatt godt
vare på og tilpasset dagen krav til kirkebygg. Sammen med tilbygget, som Trond Fossen
tegnet i 1986, og menigheten tok i bruk fire år senere, danner kirken rett ved Strømsø
torg et godt utgangspunkt for å være nær og tilstede i byen.
Les mer om historien til kirkebygget på:
https://baptist.no/lese/article/1480935
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Les mer og se Arne Knutsens film fra
markeringen på :
https://baptist.no/lese/article/1481769

Feiring utsatt til februar
neste år

I år er det 60 år siden Holtekilen folkehøgskole åpnet dørene for første
kull med elever. Det feirer skolen 9. februar 2019 med en sammenkomst på skolen.
Samlingen er for tidligere elever, tidligere ansatte og andre med
tilknytning til skolen gjennom disse 60 årene. Opprinnelig inviterte
en til feiring i slutten av oktober, men kort varsel ga for få deltakere til
gjennomføring. Markeringen er derfor utsatt til februar neste år.
Les mer om 60-årsfeiringen på:
https://baptist.no/lese/article/1479324

Utvidet perspektiv i møte med
muslimene

Hører sammen

Martin Accad som har jobbet med
muslimer i Beirut gjennom mange år delte

De tre baptistmenighetene i Ålesund feiret

sitt perspektiv på de kristnes møte med

felles gudstjeneste søndag 4. november.

muslimer på fagdagene.

Det forsøker en å gjøre noen ganger hvert år.

Av Roger Dahl
Av Roger Dahl

Det var godt med folk, størstedelen var nok HLTs egen
studenter, men også en del andre deltok, da Stefanusalliansen og Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) inviterer
til to svært dagsaktuelle fagdager på HLTs skolesenter på
Stabekk 10. – 11. oktober 2018.
Accad arbeider som Chief Academic Officer og Associate
Professor of Islamic Studies ved Arab Baptist Theological
Seminary i Beirut, Libanon.

Det var fullt da gudstjenesten startet. Lovsanggruppa
med ungdom fra både Ålesund Chin Baptist Church og
Beerseba Karen Baptist Church satte tonen for dagen.
Fra pastor Ivar Eidsviks tale, gjennom sang og hilsener,
i gudstjenesten, handlet den røde tråden om å være der
Gud ønsker en skal være.
Les mer om baptistene i Ålesund på:
https://baptist.no/lese/article/1483905

Les mer på:
https://baptist.no/lese/article/1480895
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Pastor Bente Sandtorp og menighetsleder Halvor Krunenes kunne gled seg over fullsatt lokale ved markeringen av menighetsstiftelsen.
Foto: Roger Dahl

Feiret menighetsstiftelse på Grønland:

Må våge å følge drømmen
Baptistmenigheten Home i Oslo feiret menighetsstiftelsen søndag 11. november.
Det var fullsatt i lokalene da pastor Bente Sandtorp og menighetsleder
Halvor Krunenes ønsket velkommen til fest.
Av Roger Dahl

I festsamværet, som samlet fullt hus i Frelsesarmeens korps i Lakkegata på
Grønland var filosof Henrik Syse førstemann ut.

I have a dream

Han var invitert til å holde en innledning. Inspirert av Martin Luther King Jr. tok Syse utgangspunkt i Kings kjente tale “I have a dream”,
og snakket om hvor viktig det er å våge og
drømme. Slik King hadde en drøm hadde også
Baptistmenigheten Home en drøm, sa Syse,
og la til at det store med King og de andre som
drømte med ham, var at de gikk på drømmene
sine og fikk til store forandringer. Slik ble det
bygget identitet.
Syses andre punkt handlet om å ta vare på

drømmen, og å bygge en identitet ut fra den.
– Men ikke bruk identiteten til å ekskludere.
formante filosofen og brukte den norske
nasjonaldagsfeiringen som eksempel. Det
er en norsk identitetsfaktor, fortsatte Syse,
men det er viktig å inkludere nye landsmenn
i denne, og bære identiteten slik at den
inkluderer flere. Slik Jesus inkluderte den
samaritanske kvinnen ved Sykars brønn
(Joh 4) må en inkludere nye i identiteten en
tar vare på.

fram Jesus som et stort forbilde.
– Det er mange i byen som er glad i Jesus,
selv om vi ser han på ulikt vis, fortsatte Syse
og understreket:
– I vår verden i dag må vi ha fellesskap
med dem som er annerledes, men vi må
også ha forbilder. Noen ganger er det du
som er forbildet, og dere i Baptistmenigheten
Home er forbilder med visjonen over arbeidet
inspirert av skriftordet i Jer 29,7: “Dere skal
fremme fred for byen.”

Forbilder

Bry dere om

Hans tredje punkt var å ta vare på de gode
historiene og forbildene.
– Det må vi aldri bli lei av å snakke om, sa
Syse, og understreket at det er viktig å holde
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Etter Henrik Syse sin innledning ble
Yasmine Angell Morchid fra ICC moskeen,
Berit Jagmann fra Beboerforeningen på
Grønland og Hans Petter Foss, styreleder i

Sameiet Jensens have, presentert.
Jagmann fra Beboerforeningen sa:
– Vi ønsker at Grønland skal være et
godt sted å vokse opp for barn og unge.
At en skal ha samme rettigheter og goder
som barn og unge lenger vest i byen.
Slik er det ikke i dag. Mange har dårlige
muligheter. Hun understreket at blant annet
åpne rusmiljøer, som det finnes et par av,
selvfølgelig er problematisk, og at arbeidet
Home gjør i Jensens have er et viktig tilbud
i bydelen.
Morchid fra ICC moskeen ga den nystiftede menigheten denne utfordringen:
– I Jesu navn, for Jesus er jo viktig også i
vår tro, må dere være med å vise medmenneskelighet og nestekjærlighet. Husk
at ingen av oss kan forandre hele verden,
men mange små forandringer fører til store
forandringer.
– Grønland. er flerkulturell, fortsatte
Morchid og la til:
– Det vil bli bare tydeligere. Vi vil være
ulike. Men hvordan kan vi klare å være
sammen, hva om vi fokuserer på en
identitet basert på felles verdier som
respekt, hensyn, medmenneskelighet og
omsorg. Det er ufeilbarlig, å ha slike verdier
kan sikre at vi alle kan virke til det samme.
Hans Petter Foss, som er styreleder
for sameiet der Baptistkirken Home har
aktiviteter hver onsdag, fortalte at kona og
han flyttet fra enebolig på Nordstrand for
14 år siden.
– Vi hadde lyst til å komme ned til
muslimene på Grønland, og vi finner mer
tro her enn i resten av byen, sa Foss, som
selv er en kristen og sentral i den kristne
bokhandelkjeden Bok & Media gjennom
mange år. Foss fortsatte slik:
– Mange av oss er opptatt av å vise
respekt for forskjellig hudfarge og tro.
Enten kan vi flykte fra dette eller velge å ta
bolig blant dem, sa Foss før han utfordret:
– Vær medmenneskelig og vis respekt i
det det gjør og er.

Religion og kultur, et hinder?

Pastor Espen Thilesen, som er ansatt i
Baptistmenigheten Home sammen med
Bente Sandtorp holdt dagens tale. Med
utgangspunkt i Jesuslignelsen om “Den
barmhjertige samaritan” utfordret han
forsamlingen på selve hjelpegenet.
Faren er at menighetene, som presten
og levitten, er så travle med alle sine aktiviteter og arrangement at en ikke rekker å
hjelpe. At religion og kultur blir et hinder for

å gjøre det som er godt.
– Vi vet ikke hvem den skadede var,
fortsatte Thilesen. Mens samaritanen
viste barmhjertighet, som ble til handling,
uavhengig av hvem den skadde var.
Thilesen sa at samaritanene gikk med
dårlig selvtillit, og føyde til:
– Det tror jeg vi kristne også gjør, vi
unnskylder oss over kjærligheten til Gud,
som driver oss. Jesus gjorde barmhjertighet. Han stilte ingen krav om å bytte
side. Samaritanen Jesus forteller om hjalp
til, og han betalte uten å kreve noe. Det er
god integritet, sa Thilesen.
– I Home Church skal vi ha rom for å
være, vi skal ha et uttrykk som viser at vi
bryr oss byen vår, påpekte Espen Thilesen
og spurte:
– Hvem skal vi bry oss om? før han
svarte:
– Dem vi møter på veien selvsagt.
Medmennesker som Gud bryr seg om. Vi
ønsker å invitere til en kultur der mennesker
bryr seg om andre, avsluttet Thilesen.

Drømmen

Det startet med en drøm. For sju år siden
ble den satt i handling. En home church ble
etablert. Det handler om å dele omsorg,
og ha nære fellesskap. I dag har arbeidet
vokst, og det er seks huskirker rundt i
Oslo. I tillegg er det storsamling annen hver
søndag, og fellesskapet består av rundt
50 mennesker. Alle har hver eneste uke et
hjem de kan komme til, der er det folk som
bryr seg, har omsorg og bidrar.
Irritasjon over miljøet i Jensens have
førte til at en fikk gjøre en forskjell. I dag
berømmes menigheten for engasjementet.
Dagen i dag var også en dag for å takke.
Lise Kyllingstad i menigheten benyttet
anledningen til å takke alle som har bidratt
med gaver på veien. Stavanger og Ålgård
menigheter som har støttet hver måned,
Skien og Kristiansand som har bidratt med
store enkeltgaver, og alle andre.
Magnar Mæland fra Ålgård, som selv
mente han var leder i heiaforeningen, har
heiet på Home fra den første ideen til i dag,
og har også bidratt til at mange har gitt
gode økonomiske tilskudd, ble
sammen med Torben Joswig takket for
støtte. Joswig er nasjonal leder i Misjonskirken i Norge, og har stilt seg til rådighet
som mentor og veileder i hele planteprosessen, og også invitert Home inn i
nettverket Misjonskirken har for menighetsplantere.
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ØVERST TIL NEDERST:
1. God lovsang med dyktige sangere og musikere.
2. Yasmine Angell Morchid fra ICC moskeen, Berit
Jagmann fra Beboerforeningen på Grønland og
Hans Petter Foss, styreleder i Sameiet Jensens have i
samtale med Bente Sandtorp.
3. Magnar Mæland fra Ålgård, som selv mente han
var leder i heiaforeningen, ble sammen med Torben
Joswig (tv), som har veiledet i plantingen takket for
støtte av Lise Kyllingstad.
4. Filosof Henrik Syse utfordret alle til å skape fellesskap med dem som er annerledes.
Alle foto Roger Dahl.

h ove d
sa ken

Selv om format og utseende har endret seg gjennom årene har formålet vært det samme. Å skrive for og om baptistene. Foto: Roger Dahl

Exit for magasinet Baptist.no:

139 år med bladutgivelse er historie
Hovedstyret vedtok sist sommer at 2018-årgangen blir den siste årgangen med
magasinet Baptist.no. Kostnadene ved produksjonen er for stor i forhold til nytteverdien.
Av Roger Dahl

I 139 år har baptistene i Norge gitt ut
Banneret, som bladet har hett det meste av
denne perioden, fra den første årgangen i
1880 til den siste årgangen avsluttes med
magasinet du nå holder i hendene.
Vi har sett tilbake på de ulike tiårene, og
deler noen glimt fra bladet, som nå har blitt
innhentet av den digitale formidlingen på

nettstedet baptist.no. Parallelt med
veksten i den digitale formidlingen har
utgivelsen av bladet blitt redusert. De to
siste årene med bare fire utgaver med
16 sider i hver.

1878

Allerede i 1878 kom det ut en prøvetrykk av
Banneret, eller Unions-Banneret som det het
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de første årene. Her leser vi om hensikten
med bladet:
«Hensikten med dette lille blad, der kun er
at betragte som en fortsettelse av «Palmebladet», er efter evne at bidrage til at fremme
oplysning og sandt kristeligt liv blant dets
læsere …
… Det har dessuden en særegen opgave.
Det vil bestrebe sig for at intage et saadant

standpunkt, at det kan betragtes som de
Norske Baptisters Organ, Det vil være et
Banner, om hvilket Norges baptister kunne
samle sig …»
Slik har det i stor grad vært i alle disse
årene. Etter hvert med et tydeligere fokus på
nyhetsformidlingen fra ulike arrangement og
menighetsaktiviteter.

1888

Fra januar 1880 var en ute med regulære utgaver av Unions-Banneret, med undertittelet
«Du har givet dem, som dig frykte, et Banner
til at oprette for sanheds skyld» Salme 60,6.
Seminarist Helbostad var redaktør og bladet
kom ut månedlig.
I 1888 var en allerede i gang med den
niende årgangen. Bladet kommer fortsatt
ut månedlig, fremdeles helt uten bilder, men
med artikler, leserbrev og hilsener fra de ulike
delene av baptistenes arbeid.
Fra Fredrikshald fortelles det: «Den 17. mai
samledes byens religiøse sangkor sig
på byens torv, hvor taler holdtes saavel som
i byens parker av stedets fire dissenterpredikanter.
Flere tusender var samlede og gik i procesion gjennem gaderne, bærende en hvid fane
med indskrifte: «Herren er vort Banner» ...
… Baptistpredikantens tale på Stortorvet
stod endog helt gjengivet i stedets fornemme
høireblad.»

1898

Ti år senere, i 1898, har en utvidet omfanget
av bladet til å komme annen hver uke, og
24 nummer gis ut dette året.
I nummer 19 finner vi en diskusjon om hvor
mange predikanter det er i Norge. I arbeidet
med å få bedre pastordekning i menighetene
har Mons A. Øhrn satt i gang innsamling til en
norsk misjonsskole.
Det skulle fremdeles gå 12 år før den ble
etablert. På årskonferansen hadde Øhrn henvist til at det var 15 predikanter, og siktet da
til dem var i lønnet tjeneste. Mens det totalt
sett var mange flere som forkynte.

I et leserbrev fra Isak Øvergaard fra Bjarkøy
finner vi denne kraftsatsen: «… Bare på
strækningen Tromsø-Senjen kan jeg nævne,
at vi for nærværende har 10 mænd, som
baade har og fremdeles ofrer baade tid og
evner til Herrens tjeneste.»

1908

Nå har Banneret gått over til ukentlige utgivelser, som skulle bli reglen helt til
1980-årene. De første bildene har begynte å
dukke opp i spaltene, og i august spanderer
man nesten en halv side på et bilde av den
store forsamlingen som var sammen til
nordisk avholdskonferanse i Kristiania.
Redaktør Sellevold spanderer halvannen side på avholdssaken, som var et
viktig sosialt tiltak på den tiden. I bildeteksten
er det til og med forklart for leserne hvor en
kan se redaktøren i den store forsamlingen,
som bare er et utvalg av de 1000 som var
registrert på konferansen.

1918

I den 39-ende årgangen, som kom ut for 100
år siden, finner vi en notis fra Skien, der det
heter: «Skien baptistmenigheds ungdomsforening har brevaften søndag 12te mai., og
anmoder alle foreninger og dens medlemmer
inden samfundet at sende breve.
Disse breve bør enten være helt evangeliske eller meddelelser om arrangement og
virkegrene inden de forskjellige foreninger.
Vårt land er saa vidstragt at det er umulig
for de fleste at komme i personlig berørelse
med hverandre, og har derfor tænkt paa
denne mate at fremme bekjedtskap til andre
foreningers arbeide.»

1928

Det er nå E. H. Wang som redigerer
Banneret. Etter flere års arbeid i Kongo har
misjonen fått godt fotfeste, og i nummer 29
dette året finner vi «Nyt fra Kongo». Her leser
vi: «… Vi har nu i alt 20 lønnede evange-lister
i forbindelse med stasjonen, som er underholdt av følgende: …
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… Disse 20 virker i Bondo-, Lebo- og Bilidistrikt, og Gud har velsignet deres arbeide
…» Det er misjonær Jon Fotland som skriver
dette og deler fra det harde livet på misjonsmarken:
«… Jeg skal si vi er ordentlig trette, når
kvelden kommer. Allerede i 7-tiden kryper
vi inn under myggnettet for å sove, men
somme tider må vi tenne lyset igjen, for å
gå på jagt etter mygg, som er kommet inn i
sengen …
… Iversen’s er reist til Monga for å hjelpe
til med arbeidet der en tid framover. Vi er nu
ferdig med reparasjon av kirken, og vi håper
den må stå 2-3 år ennu, til vi får ferdig en ny
kirke, bygget av murstein.»

1938

Den 4. juni leser vi om Kvinnemisjonsstevnet i Askim. Den er fremdeles langt
mellom bildene i Banneret, men denne anledningen spanderer redaksjonen et bilde på.
Mandag 23. mai var dagen da kvinnegruppene møttes fra ulike steder.
At tidene har forandret seg er tydelig.
For samtlige forkynnere som nevnes fra
denne dagen er mannlige pastorer. Foruten
misjonærinne søster Iversen, som holdt en
varm appell for Kongo.
Misjonsskolens lærere var nå redaktører.
En praksis som varte til 1960-årene.

1948

I det første tiåret etter andre verdenskrig gikk
Banneret over fra avisformat til magasin.
I andre utgave forteller en leserne at rektor
A.T. Øhrn ved Misjonsskolen har blitt kalt
til generalsekretær i Baptistenes Verdensallianse.
«… Å si at vi kommer til å savne vår bror,
er nesten å bruke altfor fattige ord, og vi
synes nesten vi er i vår fulle rett når vi først og
fremst tenker på alle de oppgaver han har her
hos oss. Men Guds veier er ikke alltid våre
veier. Vi vil gratulere br. Øhrn med stillingen,
som vi vet han ikke tar imot for stillingens
skyld, men for å kunne tjene.»

HOV ED S A K E N

1958

I julenummeret skrev Banneret blant annet
om «Besøk hos trosfeller i solens land», der
Erling T. Wang forteller om en reise til Spania,
og møte med baptister i der.
«… Skulle vi ikke besøke en kirke? Her var
jo ikke annet enn butikker og privathus å se
– og så en og annen garasje med nedrullet
jernpersienne …
… Så viste deg seg av «garasjen» med
jernpersienner slett ikke var noen garasje,
men Baptistkirken i Valencia. Bak jernpersiennen var det en glassdør. På venstre side
var det malt med ganske små bokstaver en
notis om gudstjenestetidene, men ikke et ord
om at dette var en kirke. Den katolske kirke
tillater ikke det. …
… Diverse oppslag fortalte om en vidstrakt
aktivitet både blant unge og eldre. En kan
spørre seg hvordan det i det hele tatt er
mulig å drive ungdomsarbeid i et land der det
å gå i en protestantisk kirke som regel betyr
trakasserier og ydmykelser fra naboer og
myndigheter.»

1968

I første utgave av Banneret skrev vi om
grunnstensnedleggelse i den nye baptistkirken i Porsgrunn. 7. desember året før
hadde misjonssekretær Hans Asak
Kristiansen forestått grunnstensnedleggelsen:
«Den ble lagt ned i et skrin sammen

med Bibelen, sangboken «Evangelisten»,
Baptistenes årbok for 1966, tegninger,
byggebeskrivelser av kirken, Banneret, det
tyske bladet die Gemeinde, boka Norges
baptister 100 år, innsamlingsmateriale, en del
småskrifter, liste over menighetens byggekomité, menighetens styre, arkitekt, konsulenter og entreprenør, dagens aviser og de
nåværende norske myndigheter. Deretter ble
skrinet murt inn, dekket av en marmorplate –
porsgrunnsmarmor.»
Banneret ble i 1968 redigert av Knut
J. Andersen.

1978

Ti år senere skrev Banneret om landsmøtet i
Harstad, med oppfordringen om å planlegge
i tide, slik at en kan reise til landsmøtet. Inne
i bladet, som nå har fått avisformat, finner vi
hilsener fra menighetene. Fra Andenes
forteller Elly Lødding om:
«… Vi er jo så heldige at vi har br Magnus
Skogvold sammen med oss. Han er oss til
stor hjelp og velsignelse. Han og hans frue er
overflyttet til menigheten her, og vi håper bare
å få beholde dem riktig lenge. Likeså
Bakkevoll og frue fra Tromsø. Det var en fin
tilvekst til menigheten og vi takker Gud for
dem og den hjelpe de yter …
… Ellers har vi Jørn Haugen her som prøver
så godt han kan å samle ungdommene. Det
er ingen lett sak i dag da det ropes fra alle
kanter på de unge …»

1988
1878

Peder Martin Liland har nå blitt Bannerets
redaktør, etter at Jan Arnth Larssen hadde
redigert bladet en del år. I mai var det en helsides artikkel fra en festgudstjeneste i Ålgård
Baptistmenighet.
«Kristendomsskoleavslutning, drama og
dåp var noe av innholdet i Ålgård Baptist-

menighets 1. maigudstjeneste. Det var
mange som hadde funnet veien til kirken
denne formiddagen, og spesielt hyggelig
var det med alle de nye ansiktene som vi
så rundt i forsamlingen», skriver Mona Lisa
Hovland som kommer fra menigheten.
I siste del av 1980-tallet var frekvensen på
utgivelser i endring fra å komme ukentlig til å
komme annenhver uke. I 1988 ble det gitt ut
28. utgaver.

1998

Ola Liland har blitt Bannerets redaktør. Han
avløste Terje Engmo året før, og Banneret
skrev i mars om landsmøtet som var under
forberedelse i Oppdal. Farger har gjort sitt
inntog og designet er fornyet, men fremdeles
kom bladet ut i avisformat over 20 ganger
hvert år.
Landsmøtemottoet var «Nå gjelder det …»,
og planen for arrangementet ble presentert.
Redaktør Ola Liland forteller at han var invitert
til vennefest i Oppdal, med bestilling om å
fortelle noen koselige småstubber og holde
tale:
«Jeg trodde ikke at Bannerets bakside
skulle åpne veien for innbydelser til menighetene …» skriver redaktøren selv i en
kommentar til saken, og henviste til spalten
“Smågodt” der Liland i hver utgave fortalte
muntre historier.

2008

For ti år siden hadde det skjedd store
endringer. Banneret hadde skiftet navn, det
vil si at ordet Baptist var føyd til, slik at bladet
fra 2004 gikk under navnet Baptist-Banneret.
Formatet var igjen magasinets, og bladet
hadde ikke lenger en selvstendig redaktør,
men ble rendyrket som Baptistsamfunnets
informasjonsblad med generalsekretæren
som ansvarlig redaktør.

1938
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1998

I august 2008 skrev bladet om landsmøtet
og sommerfesten som hadde vært og presterte satsningen på Høyskolen for ledelse og
teologi.
I hvert nummer ble baptistlederne presentert, og denne gangen stod generalsekretær
Magnar Mæland for tur. Han hadde nettopp
fylt 40 år og beskrev seg selv om arbeidsom,
relasjonell, rotete, sta og rural. På spørsmål
om hva som er en god dag for Mæland
svarer han:
«Det kommer an på. Det kan være en dag
hvor en ny menighet blir etablert, en dag med
trofaste kristne venner i en liten menighet

2008

eller det kan være en dag med avslapping i
Solveggen på Vølstad sammen med familien
eller med arbeid på småbruket. En god dag
er en dag hvor man føler man har fått bety
noe for noen»

Siste runde

Fra 2010 gikk en ned til seks utgaver i året,
navnet ble endret til magasinet Baptist.no,
og i løpet årene etter det ble frekvensen og
sidetallet ytterligere redusert samtidig som
mer ressurser ble brukt på digitale medier og
nettsidene.
Etter 139 årganger er det over. For å ivare-

1958
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ta givertjenesten til dem som pleier å benytte
giroene som følger med bladet vil en lage en
nyhetsfolder fire ganger i året som sendes
målrettet til dem som støtter misjonsarbeidet
på denne måten.

1968

Lederskifte i Ung baptist
Fra årsskiftet overtar Sveinung Vaagen som daglig leder i
Ung baptist etter Roald Zeiffert.
Av Roger Dahl

Zeiffert har vært daglig leder i Ung baptist
i flere perioder, og organisasjonen har gått
gjennom store forandringer i løpet av hans
lederperiode. Migrantene har blitt mye mer
synlig i organisasjonen.
Barn og unge med tilknytning til migrantmiljøer utgjør nå den største delen av
organisasjonen. Lederutvikling overfor
unge er styrket betydelig, og Ung baptist
har vært en både tydelig og utålmodig
stemme i forhold til at barn og unge er

livsviktig for menighetene.
Lederkonferansen i den form vi kjenner nå
har blitt til i Zeifferts lederperiode, og hans
lederskap har vært viktig for å få konferansen
på plass, som en stor arena der baptistledere
i alle aldre møtes.
Sveinung Vaagen, som er ansatt for å
jobbe med lederutvikling i Ung baptist, blir
konstituert i stillingen som daglig leder mens
en arbeider med rekruttering av han eller
hun som skal føre Ung baptist videre i årene
framover.

ØVERST TIL NEDERST:
Sveinung Vaagen og Roald Zeiffert

Din misjonsgave betyr mye for våre venner i
samarbeidskirkene!
Du kan gi på giro 3000.15.13105 eller på
Vipps til 10910, merkes med «Misjonsgaver»
Torvgt. 20, 3770 Kragerø
Tlf.: 35 98 17 56 – Fax: 35 99 12 58
Off. Godkjent optiker

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

Etablert 1890

9110 Sommarøy
Tlf. 57 84 44 65 - Fax 57 84 44 66
E-post:berhanse@online.no
JÆDER Ådne Espeland AS Tlf: 51 61 16 00 www.jaeder.no
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Bulgarske kristne står for alles rett til egen tro
På vegne av de bulgarske baptistene har Teodor og Dimitrina Oprenov gått ut med en
takk til alle som har engasjert seg med bønnstøtte i høst, siden det Ungarske parlamentet
gjør endringer i lovene om religiøse fellesskap, og med det vedtar begrensninger for
religionsfrihet i landet.
Illustrasjonsfoto fra demonstrasjoner mot det nye lovforslaget. Foto: Brian Davis
Les mer om Oprenovs takk og den krevende situasjonen de nye lovene gir for landet:
http://ebf.org/bulgarian-christians-stand-for-the-free-faith-expression-for-everyone

Baptistmenighet i Praha
i aktivt arbeid mot menneskehandel
Natasha Schoultz, som er medlem av EBFs Anti-trafficking gruppe forteller fra arbeidet i
sin lokale baptistmenighet i Praha, som har vært veldig aktiv og involvert i anti-traffickingarbeidet i Praha og i andre deler av Tsjekkia.
- Jeg håper at du gjennom å høre historien om hvordan vår menighet startet et antitrafficking-arbeid, vil bli inspirert til å se at det er mulig for enhver baptistmenighet å bli
involvert i arbeid mot menneskehandel.
Illustrasjonsfoto fra en bønnevandring i Praha
Les mer om dette spennende arbeidet på:http://ebf.org/baptist-church-in-theczech-republic-involved-in-ministry-to-prostituted-women

Lederprogrammet Horizons
lanseres over hele verden
Horizons, er et nettbasert program for lederutrustning for unge mennesker. Programmet,
som opprinnelig ble lansert i Europa blir nå gjort tilgjengelig i hele Baptist World Alliance
(BWA) sitt verdensomspennende nettverk. Bak ligger ti år med suksess, over 500 personer
har allerede gjennomført kurset. Nå vil BWA bringe det videre til alle verdens baptister.
Horizons er et gratis nettbasert program som veileder studentene gjennom 24 moduler
med et program som utruster til lederskap for barn og ungdom. Roald Zeiffert er ansatt i
en 25 % stilling for å være koordinator innen Europa.
Jeff Carter (bildet) koordinerer arbeidet med Horizons for BWA.
Les mer om Horizons på: http://bwanet.org/news/news-releases/688-baptist
world-alliance-launches-expanded-horizons-program
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V ER DT Å L E S E
Unik feriemulighet kombinert med landsmøtet i Tromsø:

Øyhopping i nord
– fra Sommarøy til Røst

Sju dager fra søndag 7. juli
til lørdag 13. juli 2019
Søndag etter landsmøtets slutt starter vi på
turen ut til Sommarøy. Kjell Ove Hveding er
med oss som lokalguide ut til Sommarøy og
Yttersia som det også kalles. Vi kjører «Down
town» på øya før vi sjekker inn på hotellet
som Kjell Ove har vært med å bygge opp til
slik det fremstår i dag.
Fra Sommarøy forflytter vi oss over til Norges
nest største øy – Senja. Kjell Ove guider
oss rundt på Senja med sin fortellerkunst, vi
besøker flere av stedene på øya – bl.a Husøy,
kjent fra «Da damene dro». Fra Senja går
turen videre til neste øy – Andøya. Her tar
Hermod Bakkevoll imot oss og guider oss
videre i sitt øyrike.
Turen videre går via Sortland, Bø, Kvæfjord,
Kasfjord, Aune, med overnatting på
Rivermont ungdomssenter, Harstad og
Kabelvåg i Lofoten, til Røst. Underveis
besøker vi de lokale baptistmenighetene og
unike opplevelser i Lofoten.
Koll Kyllingstad er turleder og sjåfør.
Les mer på
https://baptist.no/lese/article/1484738

Vil bidra til god menighetsutvikling
Strategien for god menighetsutvikling er ambisiøs.
Menighetsrådgiverstillingene vi etablerer vil være en støtte for menighetene våre.
Av Roger Dahl

Vi har i høst hatt rekruttering av nye medarbeidere på agendaen.
Dag Eivind Noreid er ansatt i et 50% vikariat som menighetsrådgiver. Hans ansvar vil være Vestlandet og Sørlandet. Det vil
også bli en 50 % stilling på Østlandet, med et tydelig fokus på
Oslo-regionen.
I tillegg går Hermod Bakkevoll inn i korpset av menighetsrådgivere i sin stilling som distriktsarbeider i Nord-Norge, Peter
Ngaidams stilling som integrasjonspastor går inn i denne staben
og Roger Dahl vil i tillegg til å ha ansvar for menighetene i MidtNorge være koordinator og ansvarlig for menighetsutvikling innen
Baptistsamfunnet.
Da våre medarbeidere har ulik spisskompetanse ser vi for oss at
en ikke bare vil arbeide inn mot menighetene innen sitt geografiske
område, men kunne være tilgjengelig for hele landet.
Les mer om oppgavene til menighetsrådgiverne på
https://baptist.no/lese/article/1484743
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MI S JON

Nettverksmøte
i Kamerun
I begynnelsen av
november arrangerte
Digni nettverksmøte for
fransktalende partnere i
Afrika. Representanter
fra seks norske medlemsorganisasjoner og ti
afrikanske partnere var
samlet til fem gode og
nyttige dager.
Av Lise Kyllingstad

Nettverksmøtet ble holdt i Ngaoundere i
Kamerun, på Norsk Misjonsselskap (NMS)
sin enorme misjonsstasjon som ble etablert
tidlig på 1900-tallet. Området er i dag gjort
om til et flott konferansesenter med god
kapasitet både til overnatting, bespisning og
møtevirksomhet.

Delegasjonen med bistandsledere fra Kongo. Stående f.v. Chantal Nawala, Lise Kyllingstad,
Pierre Kumboti, Didier Wussa. Sittende foran Jean Bhete.

Noe av det beste med å samles slik, er å
utveksle erfaringer og å lære av hverandre.
Det er også forfriskende å få reise og oppleve
andre land og andre steder. For to av de fire
deltakerne fra Bas-Uélé var det første gang
de var utenfor DR Kongo.
Et viktig tema som det ble brukt mye tid
på under nettverksmøtet, er resultatrapport-

ering. Alle som mottar støtte fra NORAD må
bli flinkere til å rapportere om hvordan støtten
har bidratt til målbare endringer. Dette er vi
heldigvis i gang med å få til, og alle prosjektene har utarbeidet gode mål med indikatorer
for hvordan man skal kunne se om målet blir
nådd!

Folket møter TV-pastoren
For fjerde gang på seks år har Felleskomiteen på
Raufoss invitert Egil Svartdahl til ei møtehelg på Raufoss.
Av Knut Audestad

En felleskomite bestående av Den norske
kirke, Frikirken, Frelsesarmeen og Baptistkirken har stått bak, og de to siste årene har
også Toten Kirkeakademi vært med. Møtene
har vært svært godt besøkte, og overskriften
har hver gang vært: «Folket møter TVpastoren.»
Vi har brukt Kulturhuset som møtesal, i
tillegg til lokalene til de andre menighetene.

I år startet vi opp lørdag kveld med møte i
Kulturhuset hvor over 300 mennesker møtte
opp og hørte sterk forkynnelse om Reisen
hjem. Søndag formiddag var det full kirke
hvor tittelen på talen var «Livsforvandling»,
et sterkt budskap som berørte mange.
Et lovsangsteam med medlemmer fra
menighetene deltok også i møtene.
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Les mer på:
https://baptist.no/lese/article/1484735

Velkommen til Baptistenes Lederkonferansen i
Drammen 8. – 10. mars 2019
Velkommen til å bli UTRUSTET!
for å være med å utruste andre!
Vi er invitert til å tjene Gud i fellesskap
med hverandre. Guds rike er et lagspill
hvor vi har hver vår viktige oppgave.
Vår bønn er at vi alle skal bli tryggere og
modigere på å by på det vi selv har fått
– og gi andre tro og mot til å vokse og
utvikle seg med alle de gaver Gud har
gitt de.
Mange dyktige forelesere vil
utruste oss med å dele kunnskap og
erfaring.
Vi skal tilbe, be og lytte til Gud
sammen.

Fredag

18.00-19.30
19.30 		
21.30		

Vi skal dele erfaringer og lære av
andre.

Middag
Møte med lovsang og tale av Mikael Hallenius
Track-samlinger

Lørdag

07.30-08.30 Frokost
08.30-10.30 Årsmøte Ung Baptist
08.30-09.00 Bønn og lovsang
09.15-10.45 Seminar: “Get real-grow up” -om hva det innebærer å
		
lede unge mennesker mot en moden tro
		Mikael Hallenius
11.00-12.15 Fellesseminarer: Hvordan skape en disippelskapskultur?
		Sven-Joonatan Siibak
12.30-14.00 Lunsj
14.00-15.00 Parallelle seminarer
15.30-16.30 Parallelle seminarer
17.00-18.00 Parallelle seminarer
18.00-19.30 Middag
19.30		Kveldsmøte med lovsang og tale av Paul Atina Omayio
		Kveldskafe i baptistkirken

Søndag

07.30-09.00 Frokost
09.00-12.30 Fellesseminarer, panelsamtaler og gruppesamtaler med
		
temaet “Utrustet til å utruste”
		Bente Sandtorp, Roald Zeiffert, Magnar Mæland,
		
Gabriel Stephens m.fl.
12.30		
Lovsang, bønn, nattverd og utsendelse
13.30		
Lunsj

Du kan få bli kjent med nye og mer
kjent med gamle venner.
Lederkonferansen er for alle, unge
og gamle, som vil være med å tjene i
Guds rike. Titler og posisjoner er ikke
viktige. Her er det vilje og lyst som
gjelder!
Vi anbefaler at mange kommer flere
sammen fra hver menighet. Da vil det
være lettere å samarbeide og omsette
ny kunnskap og nye ideer på hjemmebane.
Vi tilbyr både fellesseminarer og
parallellseminarer.
Pastorer og hovedledere er velkomne
til lederdager fra onsdag ettermiddag
og menighetsråd/hovedledere er
velkommen til å være med på egen
ledersamling fra fredag kl. 14.00.
Hovedtalere:
Mikael Hallenius er teolog og lærer i
kirke – og misjonsstudier ved Örebro
Teologiska Högskola og pastor i
Mötesplatsen i Örebro.
Mikael har besøkt oss tidligere og vi
er glade for at han kommer tilbake og
vil utruste oss mer med sin kunnskap.
Sven-Joonatan Siibak er nyvalgt
generalsekretær i Baptistsamfunnet i
Estland, i tillegg til at han leder barneog ungdomsorganisasjonen deres.
Han har vært med og plantet
menigheten 3D og brenner for å se
unge mennesker tjene Gud.

lederkonferansen.baptist.no
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Mer informasjon og påmelding på www.baptist.no/
lederkonferansen

