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Det Norske Baptistsamfunn

Over 200 baptister samles til landsmøte i Tromsø
Første helga i juli gir «Minns du sången»-koret konsert i Sommarøy baptistkirke, som en av
flere inspirerende programposter på landsmøtet 2019. «Grepet av Kristus» er tema for
landsmøtet, der baptistene skal ta viktige avgjørelser, og bli inspirert til fortsatt
tjeneste i Guds rike.

Nyheter fra landsmøtet finner du på nettstedet baptist.no
Les mer om:
Menighetsrådgiverne, side 3

Misjon i Burma, side 6

Leirene i sommer, side 7

Midt i verden med evangeliet
Tema på landsmøtet i Tromsø er «Grepet av Kristus»; midtpunktet i
visjonen til Baptistsamfunnet.
Kolosserbrevet 1;27; «Kristus i oss, håpet om herligheten»
uttrykker det samme, det helt utrolige mysteriet at Gud ved
sin Hellige Ånd og sin Sønn ønsker å komme og ta bolig i hver
enkelt av oss og i menigheten. Jesus som midtpunkt i menighetens liv og i menighetens medlemmer er et grunnleggende
prinsipp for baptister som ser seg selv som fellesskap av mennesker forvandlet av møtet med Jesus. Det gjenfødte fellesskap.

Å være
«Midt i verden med evangeliet»
er oppdraget vi alle er gitt!

Å være «Midt i verden med evangeliet» er oppdraget vi alle er
gitt, når Jesus i Apostlenes Gjerninger 1:8 sier: «Men dere skal
få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal
være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt
til jordens ende.»
Misjon er både lokal, nasjonal og global.
Menighetenes lokale arbeid og satsing på nye fellesskap i Norge er en viktig del av oppdraget vårt som baptister og vi samler
oss samtidig om felles engasjement for å nå ut i verden med
evangeliet.
Vi samarbeider med Baptistsamfunnet i Nord Kongo om
evangelisk og diakonalt arbeid. Vi støtter menighetsplanting i
Europa gjennom EBFs partnerprogram, misjon i Sierra Leone
og Thailand og planlegger felles misjonsprosjekt med NCCF i
Burma.
Gjennom våre felles prosjekter blir utallige mennesker nådd
med evangeliet og mange menneskers liv og lokalsamfunn blir
forvandlet.
For at alt dette skal lykkes trenger vi ditt bidrag.
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Menighetsrådgiverne i gang
Fra februar 2019 har Baptistsamfunnets menighetsrådgivere vært i tjeneste for menighetens beste. Menighetene oppfordres til å ta kontakt med sin menighetsrådgiver.

MENIGHETSRÅDGIVERNE—
Hermod Bakkevoll, Atle Henning Eidem, Peter Ngaidam, Agnar Sæli, Dag
Eivind Noreid og Roger Dahl, ser fram
til samarbeid med baptistmenighetene.
Foto: Siri D. Fjeldberg

Hermod Bakkevoll har vært ansatt som
Distriktsarbeider hos Baptist Nord i 17 år.
Erfaringen og nytteverdien etter alle disse årene har inspirert Baptistsamfunnet
til å satse for å dekke inn hele landet
med menighetsrådsgivere.

Landsdekkende
Fra februar har Agnar Sæli og Atle Henning Eidem vært ansatt i prosjektstillinger som menighetsrådgivere på Østlandet. Begge har 25 % stilling hver seg.
Dag Eivind Noreid er ansatt i et 50 % vikariat som menighetsrådgiver. Han har
ansvar for menighetene i Telemark, på
Sørlandet og Vestlandet.
Roger Dahl, som jobber full tid i Baptistsamfunnet bruker en del av stillingen
sin som menighetsrådgiver for menighetene i Midt-Norge. Mens menighetene i
Nord-Norge har Hermod Bakkevoll som
sin menighetsrådgiver.
Bakkevoll er
fremdeles ansatt av Baptist-Nord, men

På flyttefot
Baptistsamfunnet og Ung baptist flyttet mandag 20. mai inn i nye lokaler,
samlokalisert med Misjonskirken Norge i Oslo sentrum.
Etter mer enn 40 år på baptistsenteret på
Stabekk i Bærum er Baptistsamfunnets
sekretariat igjen tilbake i Oslo sentrum.

arbeider som en del av menighetsråd- • Være samtalepartner for ansatte
giverteamet.
• I den grad det er naturlig, kunne avhjelpe pastorale behov i menighetene
Sist, men ikke minst, integrasjonspasog bidra til å løse konflikter.
tor Peter Ngaidam er også knyttet til
teamet med menighetsrådgivere, med et
Gode erfaringer
landsdekkende ansvar overfor menighetene med bakgrunn fra Burma.
Erfaringene så langt er at menighetsrådgiverne bidrar til gode prosesser. Og at
Roger Dahl er koordinator for arbeidet tas initiativ til fellesskap mellom de
det, og leder arbeidet med Baptistsamlokale lederne i de ulike regionene.
funnets strategiske arbeid for menighetsutvikling.
Satsningen er så langt tidsbegrenset,
men erfaringene så langt viser at ordOppgaver
ningen med menighetsrådgivere bør
I ansvarsområdet til menighetsrådgiver- fortsett utover det ene året en har gjort
ne ligger:
avtaler for. Hovedstyret jobber derfor
med ulike finansieringsmodeller for me• Være førstelinje mellom menighetene
nighetsbaserte tjenester, som menigog kirkesamfunnet
hetsrådgiverne, er en del av.
• Være pådrivere for endringsprosesser
Informasjon om hvordan en ser for
og inspirere til nysatsning
seg
å løse finansieringen som et spleise• Være rådgivere
lag mellom menighetene og Baptistsam• Bidra til regionale fellesskap
• Sikre en god personaloppfølging funnet vil bli presentert i landsmøtet.

plass enn skolen har disponert til nå. Det pauserom, møterom og inngangsparti med
arbeides med planer for å utvide skolebyg- Misjonskirken.
ningen. For å avhjelpe noe av
plassbehovet har Baptistsamfunnet og Ung baptist benyttet seg av
tilbudet en fikk om å leie ledige
lokaler i kontorlokalene Misjonskirken Norge og Misjonskirken
Ung disponerer i Oslo.

Lokalene ligger i andre etasje i
På grunn av den store veksten Høysko- Chr. Krohgs gt. 34, ikke langt fra
len for ledelse og teologi har hatt helt fra Oslo sentralstasjon, og utgjør en
oppstarten i 2008, er det behov for mer egen kontorfløy, men med felles
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Kirke i en ny tid
Kirken preges av samfunnet, og når sam- Hermansen understreker videre:
funnet endres, vil kirken påvirkes av
– Vi lever i en tid da vi trenger å tenke
dette.
nytt om hvordan vi er kirke. Det handler
Det var utgangspunktet for at organi- om hva slags aktiviteter vi tilbyr, men
sasjonene Naturlig menighetsutvikling og også hvordan vi presenterer evangeliet
Norges kristne råd engasjerte seg i spørs- på en troverdig, aktuell og relevant måte
målet.
for mennesker i dag.

Biskop Graham Cray mener at det er
viktig å ikke kopiere andres gode tiltak,
men å derimot gjøre grundige undersøkelser om hva som trengs i hvert enkelt
lokalsamfunn og vurdere hva man som
kirke kan gjøre.

I løpet av mars var mange kirkelig
ansatte og frivillige over landet samlet til
ni regionaløkumeniske samlinger for å
lære og diskutere hvordan kirkene vil se
ut i framtida.

På hver av samlingene ble det delt
lokale erfaringer på nye måter å tenke
kirke på; kafegudstjenester, søndagsskole i barnehagelokaler, gudstjeneste i bakgården og mye mer.

Trenger nytenkning

Ikke kom, men gå

Atten pastorer og ledere fra Norge var i
fjor høst på studietur til Berlin. Gruppa
fikk møte spennende nyplantinger og
revitaliserte menigheter i byen, og også
en gruppe som arbeidet tverrkirkelig.
Felles var inspirasjon fra Fresh Expressions i England.

– Det er vårt mål at disse regionale økumeniske samlingene skal bidra til samtaler på tvers av kirkene om hvordan vi
sammen kan møte fremtiden, som felles
bærere av den kristne tro og tradisjon i
Norge, sier Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd til nettstedet norgeskristnerad.no

– Jesus sa ikke kom, men gå ut, sa Biskop
Graham Cray på seminarene. Han er biskop i Den anglikanske kirke i England, og
har ledet arbeidet med Fresh Expressions
of Church. Det er et tverrkulturelt initiativ som består i en måte å tenke kirke på
som heier på både tradisjonsrike menigheter som forandrer seg og på nye, uvanlige menighetsplantinger.

Studietur til Tyskland

En inspirasjon som også ledelsen i
Baptistsamfunnet hadde tatt til seg:
– Vi trenger å nå mennesker, vi må
dele historien om hvordan Jesus sendte
ut disipler. Vi må lære opp mennesker,
analysere og se hvordan vi når nabolaget, sa Joachim Gnib, som leder arbeidet
med menighetsutvikling i Tyskland.

LOKALØKUMENISK SAMLING—Fra samling i Fredrikstad baptistkirke. Foto: Norges kristne råd

Tar ikke gjenvalg

Terje Aadne har varslet hovedstyret at han avslutter
tjenesten som generalsekretær sommeren 2020, etter ti
år som Baptistsamfunnets leder.
– Det har vært et stort privilegium å få være med å lede Det
Norske Baptistsamfunn gjennom snart ni år som generalsekretær, sier Terje Aadne til nettstedet baptist.no, og gleder seg
over at kirkesamfunnet har vokst betydelig disse årene.
– I 2010 var det 84 menigheter og 5621 medlemmer i fullt
medlemskap. Nå er det 104 menigheter og 6570 medlemmer,
oppsummerer Terje Aadne.
Les mer på https://baptist.no/lese/article/1502769
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Når samfunnet endres må kirkene også endres.
Hvordan ser Norge ut om tjue år, og hvordan vil kirkene påvirkes av det?
Av Roger Dahl

En av menighetene studiegruppen besøkte var baptistkirken i bydelen Wedding, en bydel fylt opp av innflyttere fra
Tyrkia. Til slutt måtte menigheten spørre seg selv, hvordan kan vi være en menighet for bydelen og ikke bare for de
gamle medlemmene, som bodde alle
andre steder i Berlin.

Klatretårn
Spørsmålet har gitt menigheten et helt
nytt uttrykk og form. Midt i kirkerommet
står et stort klatretårn. Menigheten har
ansatt en diakon, og jobber i et forpliktende program med bydelen, i forhold til
sosialt arbeid.
Langsomt, men sikkert, har en sett at
en også får nye besøkende til gudstjenestene, og slik sett når nye mennesker.
Men form og stil måtte endres for å
matche dem som bor i området.

Må tørre
Mange av oss tenker sikkert med skrekk
og gru, om det skulle bygges klatretårn i
de norske baptistkirkene. Eller om kirkerommet skulle utformes som en kafé.
Eller om gudstjenesten skal flyttes til
mandag kveld, fordi folket i nabolaget er
på tur i helgene.

KLATRETÅRN—Kirka i Wedding i Berlin. Foto: Roger Dahl

menighetene må regelmessig spørre seg
selv om veien videre for menigheten.
Selv om klatretårnet fungerer i Wedding
nå, er det ikke sikkert det vil gjøre det
Det finnes ingen fasitsvar på veien om tjue år.
som ligger foran. Det enste som er helt
For hver år som går, der vi skriver i
sikkert, er at Norge vil være annerledes våre rapporter at det har vært en jevnt
om 20 år enn det er i dag. Slik Norge i bra år og vi rapporterer en aktivitet som
dag er annerledes enn Norge var for 20 er som tidligere, bruker den samme form
år siden.
og de samme virkemidler som tidligere,

rundt kirka vår. Det var utgangspunktet
for samarbeidet Norges kristne råd og
Naturlig menighetsutvikling innledet,
som handler om å hjelpe kirkene, slik at
det kan være relevante kirkefelleskap i
Norge også om tjue år.

De to første samlingene var på forsommeren i fjor, med markering av 20årsjubileet til Naturlig menighetsutvikling
og Norges kristne råds kirkelederdag. I
dess
viktigere
er
det
at
vi
spør
oss
selv
vår ble initiativet fulgt opp med ni regioDet betyr at vårt arbeid i menigheteom
vi
fremdeles
er
relevante
for
folk
nale samlinger rundt i landet.
ne også må være i endring, og lederne i

Ny rektor på Holtekilen
Holtekilen Folkehøgskole har ansatt
ny rektor. Kristina Sletten Andersen
begynner 1. august.

gutter. Familien bor på Ekeberg i Oslo. men sluttet 1. juni. Elin Evenrud har avHennes kirkebakgrunn er i Det evangelisk sluttet rektortjenesten etter seks år.
-lutherske kirkesamfunn (DELK), og har
jobbet ved Ryenberget skole i mange år,
de siste fem årene som assisterende rektor. Hun har utdanning og yrkeserfaring
innen både journalistikk og markedsføring, men først og fremst samfunnsfag,
pedagogikk og skoleledelse.

Holtekilen folkehøgskoles styre har, i
samråd med Baptistsamfunnets Hovedstyre, vedtatt å ansette Kristina Sletten
Andersen, sier styreleder Billy Taranger i
På bildet er den nye rektoren, Kristina
en pressemelding og presenterer den
Sletten
Andersen, flanker av styreleder
nye rektoren:
Billy Taranger (tv) og Tor Grønvik, som
— Hun er 43 år, gift og mor til to har vikariert som rektor i to måneder,
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På oppdrag i Chin-staten
Før påske var misjonsleder Lise Kyllingstad på besøk i Burma for å se på ulike muligheter
for bistands– og hjelpearbeid inn i Chin-staten.

I CHIN-STATEN— Misjonsleder Lise
Kyllingstad og integrasjonspastor Peter
Ngaidam (th) sammen med Aung Lin
og Ceu Mang i Kanpetlet i Chin-staten.

Av Lise Kyllingstad

en stor andel kristne. I KanpetletI midten av mars dro jeg til Chin-staten området er det få kristne sammenlignet
sammen med Peter Ngaidam, som er med resten av staten. De største religiointegrasjonspastor i Baptistsamfunnet, nene her er Buddhisme og Animisme.
samt Ceu Mang og Aung Lin, henholdsvis Behov for internat
generalsekretær og styreleder i NorweEn stor del av befolkningen i kommunegian Christian Chin Federation (NCCF).
ne bor i avsidesliggende landsbyer, og
Folk bor spredt
for at barna derfra skal få skolegang, er
Oppdraget vårt var å gjøre en undersø- det vanlig å sende dem til byen, hvor de
kelse om et eventuelt NCCF og DNB eng- fleste blir ivaretatt i buddhistiske kloster.
asjement i Kanpetlet, en kommune i den
sørligste delen av Chin-staten.
Kanpetlet har ca 16.000 innbyggere.
13.000 bor i 130 landsbyer i kommunen,
og 3000 bor i byen, som også har navnet
Kanpetlet.
Blant Chin-folket i Chin-staten er det

NCCF ønsket at vi skulle se på muligheten for å støtte det lokale baptistsamfunnet, Kanpetlet Township Baptist Assosiation (KTBA) i å drive internat. Dette ville
både gi kristne ungdommer en kristen
base, samt at det ville være en mulighet
for å evangelisere for ikke-kristne ungdommer og familiene deres.

Dyktige ledere

Det var en flott opplevelse å komme til
Chin-staten, og vi møtte dyktige ledere i
For kristne familier, som ønsker å gi
KTBA som var interesserte i å få til et
barna en kristen oppdragelse, er det
samarbeid rundt dette.
vanskelig å sende dem til et buddhistisk
kloster. Vi hørte flere eksempler om ungI løpet av sommeren skal det tas stildommer som hadde blitt døpt i en Bap- ling til om hvordan et fremtidig NCCF- og
tistkirke, men som konverterte til Bud- DNB engasjement i Chin-staten skal bli,
dhismen etter at de hadde bodd i budd- og når tid det eventuelt skal starte opp.
histiske klostre.

44 studenter graduerte

Tradisjonen tro ble baptistkirken i Bærum full da Høyskolen
for ledelse og teologi (HLT) markerte avslutning av studieåret i mai.
Det har vært en eventyrlig utvikling fra Høyskolen for ledelse
og teologi ble etablert høsten 2008, og studentene fra det
gamle Baptistenes Teologiske Seminar fikk følge av nye studenter fra ulike kirkesamfunn, fordi skolen reelt sett ble økumenisk.
Selv om HLT er en ung skole i Norge, er det en lang tradisjon som føres videre, hvert år finner både baptister, pinsevenner og en rekke andre skolen for å utruste seg til tjeneste.
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Klar, ferdig.... LEIR!
– Leir handler om Jesus, og det skal være sosialt og gøy!» kommenterer Espen Thilesen,
leirsjef for Ung baptists største ungdomsleir, BU-leiren.
Thilesen sitter med planleggingen og kan
fortelle at i år er temaet utrustet som
bygger videre på temaet fra Baptistenes
Lederkonferanse i mars. Leirprestene
Agnar Sæli og Jon Torger Salte skal være
med å gi dybde til temaet i bibeltimene
hver morgen. Leiren forventer opp mot
200 deltakere og ledere.
Misjonsmarkedene som finnes på de
fleste sommerleirene, er en dag som er
satt av til kreative måter å samle inn
penger på. Det kan være hårklipp,
svampekasting på pastor, salg av melon
eller misjonsløp hvor deltakerne blir
sponset pr runde. Her er det fritt spillerom for kreativiteten. Misjonsleder Lise
Kyllingstad synes det er flott at dette er
et fokus på leirene. «Dette gjør at barn
og unge får et eierskap til misjon og blir
deltakere. Det skaper en nærhet mellom
samarbeidspartnerne våre i de ulike landene og ungdom i Norge. Samtidig lærer
vi å dele, og det har vi godt av. Det er
viktig å kunne sette andre foran oss selv,
og det er leirdeltakerne gode på. Det er
mye kioskpenger som heller går i kollektbøssene den dagen.» I år går pengene fra

leirenes misjonsmarkeder til studiestipend for ungdom i Kongo. «Leirene er en
betydelig bidragsyter til dette prosjektet,
og vi regner med at de dekker halvparten
av alle våre stipender dette året!», sier
Lise.

Rivermont, familieleir på Vegårtun og
søndagsskoleleir som NCCYF arrangerer
på Sandens i juli, samtidig med at de
voksne har sitt årlige treff.
Bildet er fra misjonsløp på familieleiren 2018

I tillegg til BU-leiren på Vegårshei er
Les mer om leirene på
det JuBa leir på Kornsjø, juniorleir på
https://baptist.no/lese/article/1509362
vokser og modnes i tro, må menighetens
ledere tenke likt som lederne i barne og
ungdomsarbeidet», sier daglig leder i
Ung baptist Sveinung Vaagen.

Hvis menigheten skal lykkes med å
skape menigheter hvor barn og unge
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Gi Jesus videre
- hele uka Ny frikirkelig konferanse for trosopplæring
Med inspirasjon fra USA ønsker norske frikirker i høst å utruste pastorer, ledere og andre
til å gi videre en tro som varer til neste generasjon.
Av Ingunn Marie Ruud

I slutten av november i år arrangerer
samarbeidsorganet Frikirkelig Barne- og
Ungdomsunion (FBU) trosopplæringskonferansen «Gi Jesus videre».
– Vi har sett et behov for å jobbe mer
sammen, for å utruste og inspirere alle
som er opptatt av at barn og unge skal få
en tro som varer, sier Linda Andernach
Johannesen som jobber i Misjonskirken
Ung og sitter i komiteen for «Gi Jesus
videre».
FBU består av barne- og ungdomsorganisasjonene i sju ulike kirkesamfunn:
Frelsesarmeen (Fabu), Misjonskirken
(MKNU), Frikirken (FriBU), Pinsebevegelsen (PBU), De frie evangeliske forsamlinger (DFEFung), Baptistkirken (Ung baptist) og Metodistkirken (MBU).

Amerikansk inspirasjon
Konferansen, som finner sted i Kristiansand, er inspirert av den amerikanske
stiftelsen Orange. Lærer, pastor og kom-

munikator Dan Scott fra Orange vil være
en av hovedtalerne under «Gi Jesus videre». Stiftelsens hovedtanke er at når
hjem og kirke samarbeider om trosopplæringen, er det en uslåelig kombinasjon.
– Flere har reist til deres konferanser
i mange år og har blitt inspirert av deres
tenkning rundt koblingen mellom hjem
og kirke. Når hjem og kirke drar i samme
retning vil effekten bli mye bedre, sier
Johannesen til Kristelig pressekontor.
Hun forteller at konferansen ønsker å
gå dypt inn i tematikken om kirkens og
hjemmets rolle i trosopplæringen.
Satser på unge deltakere
«Gi Jesus videre»-konferansen har som
mål at halvparten av deltakerne skal
være under 26 år.
– Vi vil inspirere ferske og kommende
ledere til å være med. Det handler om å
få denne tenkningen inn fra starten, sier
Johannesen.

VELKOMMEN—Komiteen som leder
planleggingen. Den består av (f.v) Darjan Kovacic og Vigdis Skau Gjervoldstad fra PBU, Tonje Madeleine Ellingsen Ringvold fra FABU, Linda Andernach Johannesen fra MKNU og Ingvild Halvorsen Heskje fra FriBU. Jens
Kristian Wikstøl fra MKNU var ikke til
stede da bildet ble tatt. Foto: KPK
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– Uansett formidler man et livssyn og da
er det viktig å hjelpe kristne foreldre å
gjøre dette på en sunn måte. Jeg håper
konferansen blir en livsbejaende plass å
være, hvor man blir inspirert til å snakke
sant om livet, Jesus og det å tro på en
naturlig måte i hverdagen, både i hjemmene og i kirkene. KPK

https://www.gijesusvidere.no/

