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Slik stjernen viste vei for vismennene, som kom for å hylle Jesus— jødenes konge som 

var født—er det behov for veivisere til Jesus—verdens frelser  i vår tid.  

Evangelietekstene forteller om Jesu fødsel og hvordan Gud kom oss mennesker i møte.  Slik vismennene fikk møte 

Jesus har du og jeg også fått anledning å møte han.  Ikke i en stall i Betlehem. Men i  vår lokale kirke, i våre egne 

hjem, i møte med venner og kjente,  eller i møte med skaperverket, eller  …  

Poenget er;, slik stjernen viste vei for vismennene, så de fikk møte Jesus, har noen vært veivisere, eller «stjerner» 

om du vil, så du og jeg har fått møte Jesus. Det får vi feire og takke for når julen ringes inn! Men vi blir også utfor-

dret  til å være «stjerner» som viser mennesker veien til Jesus! 

Det er ikke alltid du kan se stjernehimmelen. Det kan trekke over, og uvær kan komme. Men stjernene skinner like-

vel.  Min utfordring ti deg og meg, og til hele baptistfellesskapet i Norge, er å være «stjerner» som skinner slik at 

menneskene rundt oss kan finne Jesus, selv om det kan være dager og situasjoner som er både rufsete og grå. 

For Gud ble menneske, og kom oss alle i møte, uansett situasjon og sted. DU og jeg er kalt til å være «stjerner» som 

viser vei.  

Roger Dahl, informasjonsleder 

Foto: Sebastian Fröhlich på https://unsplash.com 

https://unsplash.com/@s16f
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Kjell Einar Granholt blir ny leder  
i Ung baptist 

Av Siri D. Fjeldberg /Foto: Pursuit of Water 

- Styret er veldig glad for at Kjell Einar Granholt har takket ja til 
å være daglig leder. Han har vært engasjert i arbeidet til Ung 
baptist og kjenner organisasjonen godt. Vi tror han vil gjøre en 
utmerket jobb i å lede Ung baptist videre», sier Landsstyre-
leder Shalome Croos. 

Granholt starter opp i Ung baptist i mars 2020.  

Les mer på https://baptist.no/lese/article/1531819  

De gode voksesmertene ... 

 

 

- Vi har nå over 300 stu-

denter på Høyskolen for 

Ledelse og Teologi (HLT), 

sier rektor Arne Mella i 

siste nyhetsbrevet. I ny-

hetsbrevet deler han ikke 

bare gleden, men også 

utfordringen i form av 

voksesmerter for skolen, 

skriver rektor Arne Mella. 

 

I sommer skrev jeg om noen av de mange studiemulighetene 

på HLT, enten du ønsker å utdanne deg til menighetstjeneste, 

skole, misjon/bistand eller andre samfunns- og lederoppgaver. 

Vi tilbyr alt fra 3-årige studier til enkeltemner. Denne høsten 

er vi glade for å ha tatt imot over 170 nye studenter! Det betyr 

at vi nå har passert 300 studenter på HLT, og vi fortsetter å 

vokse. Det er vi utrolig takknemlige for! 

Vi vokser imidlertid på flere områder. 

 

 

Staben har vokst betydelig, og vi er akkurat nå 32 ansatte ved 

HLT. Av disse er det tre doktorgradsstipendiater, og to som 

fullførte sine doktorgrader tidligere år. Det betyr at vi også 

øker vår kompetanse, noe som er helt nødvendig for at vi skal 

ha tillit som høyskole. Flere ansatte gjør også at vi kan videre-

utvikle kvaliteten på det vi gjør, og møte behovene til stadig 

flere studenter.  

Les mer på https://baptist.no/lese/article/1529935  
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Motvekt til prestasjon og individualisme  
- Folkehøyskolen har en viktig funksjon for at ungdom skal kunne finne litt ro i en fase av 
livet hvor man skal ta mange valg, sier rektor Kristina Sletten Andersen 

POSITIVT—Vi ønsker å tiltrekke oss målgrupper som bidrar 
positivt inn i miljøet, sier rektor Kristina Sletten Andersen ved 
Oslofjord Folkehøgskole. Foto: Siri Dufset Fjeldberg 

 

Av Siri Dufset Fjeldberg 

Rektor på Oslofjord Folkehøyskole, Kristina Sletten Andersen, 
har jobbet mange år i ungdomsskolen, og begynte i august på 
baptistenes skole.  Hun har lagt merke til endringen som har 
skjedd i ungdomskulturen i retning av mer fokus på prestasjon 
og en økt individualisme. 

- Når folkehøyskolen ikke har karakterer vil elvene kunne job-
be i sitt eget tempo med noe de er spesielt interessert i. Sam-
tidig bor de på internat og må forholde seg til hverandre hele 
døgnet. Det kan være en utfordring for mange som ikke ser ut 
til å være vant til så intense relasjoner som folkehøyskolen byr 
på.» 

Kristina drømmer om en skole hvor mange elver ønsker å gå, 
hvor skolen har et godt rykte og hvor hele tilbudet, inkludert 
undervisning, aktiviteter, turer og også maten, holder høy 
kvalitet. Men enda viktigere er drømmen for elevene: At de 
skal få oppleve et meningsfylt år, utvikle seg, lære noe om seg 
selv og andre, og få et positivt bilde av det å være kristen. 

Oppveksten i DELK (Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfunn) 
har gitt henne en solid bibelkunnskap.  

- Men jeg er nok økumenisk i tankegangen og har ingen pro-
blemer med at vi har litt ulike teologiske ståsteder. Det viktigs-
te er å vise at jeg er frimodig på at jeg har en tro, og være en 
stødig voksen som elevene både kan diskutere med og lene 
seg mot. 

- Når det gjelder den kristne profilen til Folkehøyskolen tenker 
jeg at det er noe vi utvikler sammen som stab, - og at vi kan 
være stolte og frimodige av å være en kristen skole. Samtidig 
er det viktig at elvene skal få være der de er og at det er den 
enkeltes valg hva man tror på. 

- Jeg er også vant til å drive skole basert på verdier», fortsetter 
hun. «For meg er det viktig at skolen er verdistyrt og elevstyrt. 
Det betyr at vi har kristne verdier som grunnlag for alt vi gjør 
og at det er elvene vi driver skole for. Kristina mener at det 
bør være rom for en folkehøyskole innenfor baptistsamfunnet.  

- Kanskje rekrutterer vi ikke baptister, men vi kan heller ikke 
tenke så smått om misjon. Vi har fag hvor det blir lagt opp til 
samtaler om tro og liv, regelmessige tomasmesser, og i tillegg 
skjer det mange enkeltsamtaler med det flotte personalet som 
jobber her. Det er viktig at elevene skal få føle seg fri og opple-
ve å kunne være det i en ramme med kristent verdigrunnlag. 
Hvis noen velger å tro etter dette året er det flott! 

Når det gjelder skolens framtid, skiftet de i november navn til 
Oslofjord Folkehøyskole. Dette skyldes at det er trend med 
stedsnavn på Folkehøyskoler for å beskrive hvor de er hen i 
landet. I tillegg er det en del av skolens satsning på fornyelse.  

- Vi ønsker å tiltrekke oss målgrupper som bidrar positivt inn i 
miljøet. Interessene til ungdom er stadig i endring og vi må 
kunne tilby linjer som er populære i dag. sier Kristina. 

 

Tony Peck ønsker  
velkommen til Sent 2021 

21.-25. juli 2021 inviterer vi baptister fra 
hele Europa, Midt-Østen og Sentral-Asia 
til misjonskonferansen Sent 2021 i Stav-
anger. 

Vi har forventing om at konferansesente-
ret Stavanger Arena skal fylles opp. Stor-
salen der, som er Imi-kirkens møtesal 

rommer 1700. Pastor David Mayne, som 
er leder for programkomiteen, og gene-
ralsekretær Tony Peck i European Baptist 
Federation (EBF) var i slutten av august i 
Stavanger for å se på lokalene og 
byen, møte den norske arrange-
mentskomiteen og planlegge for 
konferansen i 2021. 

Baptistsamfunnet i Norge vil legge 
landsmøtet sitt til Stavanger i for-
kant av konferansen. For mange 
norske baptister vil denne konfe-

ransen være en unik mulighet til å møte 
det internasjonale baptistfellesskapet, og 
vi anbefaler derfor å sette av dagene 21.-
25. juli 2021 allerede nå. 

 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=MdbrhWGqqYs 
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Julegaven til misjonen! 
I år går julegaveofferet  til aktivitetene som Baptistkirken i Nord-Kongo (CBCN) driver i 

sitt nærområde. 

Takk for din julegave  
 

KID:  

Konto: 3000 15 93672 

 

NB!  

Merk innbetaling med «Julegave Kongo» 

 

 
 

Gaven du gir på denne innsamlingen gir oss 

mulighet til å støtte til dette arbeidet.  

 

https://baptist.no/om-oss/

internasjonaltengasjement   

 Retur: 

baptist.no 

Det Norske Baptistsamfunn 

Chr Krohgs gt. 34 

0186 Oslo  

 

Pastorskolen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Her utdannes pastorer til CBCN sine 387 menigheter 

Evangelisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBCN har et særlig fokus på barn og ungdom 

Sivile rettigheter 

 

 

 

 

 

Jobber for rettferdighet og å løfte 

kvinnene sin posisjon 

Lese- og skriveopplæring  

 

 

 

 

 

En ny mulighet for analfabeter 

Skoleprosjektet  

 

 

 

 

 

Opplæring i nye undervisningsformer 

og styrking av foreldreutvalgene 

 


