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Det Norske Baptistsamfunn

Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus,
midt i verden med evangeliet!
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Noen høydepunkter
Vi gleder oss over at vi igjen kunne ta imot tre menigheter
Det er gledelig at Ethiopian
Evangelical Church in Oslo, Oslo
International Family Church og Sinai
Christian Church ble tatt opp som
menigheter i Det Norske
Baptistsamfunn (DNB). Et
mangfoldig og flott bidrag til
fellesskapet av menigheter i
Baptistsamfunnet.

Lederkonferansen fortsetter å vokse
Lederkonferansen har med 252 deltagere vokst til å bli en av våre viktigste arenaer for inspirasjon til liv i
ledelse og fellesskap. Lederkonferansen har også blitt en møteplass med stort mangfold i kultur, alder og
tjeneste. Drammen er en god ramme for lederkonferansen og blir også i 2018 sted for lederkonferansen.

Nasjonalt menighetsplanterteam er etablert
Hovedstyret i Baptistsamfunnet har
sammensatt et nasjonalt
menighetsplanterteam til å løfte
opp visjonen om menighetsplanting
i vår bevegelse og skape en kultur
for å plante menigheter.
Sammen med hele «Kirkenorge»
satses det på «nasjonalt
Læringsfellesskap» og felles visjon
for å nå ut med evangeliet til nye
mennesker og nye plasser

Ungt Lederskap med ny gruppe
Ung Baptist og Baptistsamfunnet har ønsket at Ungt Lederskap skulle bli ett viktig og vedvarende element i å
utvikle unge ledere til menighetsliv og samfunnsliv. Det er derfor en glede at kull nummer to ble startet høsten
2016 med 13 flotte unge ledere med et flerkulturelt mangfold fra mange av våre menigheter.
Det lover godt for å bygge vårt kirkesamfunn i årene som kommer.

Landsmøtet i nye former
Det har vært et behov for å revitalisere landsmøtets form. Vi ønsker alle en mangfoldig, representativt og vital
arena for å videreutvikle og beslutte retningen for Det Norske Baptistsamfunn sitt felles arbeid og inspirasjon til
å skape grobunn for «et voksende fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus»
Åpning med gudstjeneste, en landsmøtedebatt og et komprimert møteprogram ble godt mottatt og vi ser frem
til å videreutvikle denne rammen for landsmøtet også i kommende år.
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Statistikk
I 2016 ble det opptak av tre nye menigheter, da Sinai Christian Church, Ethiopian Evangelical Church in Oslo og
Oslo International Church ble tatt opp som medlemmer av DNB. Ved utgangen av 2016 var 98 menigheter
tilsluttet DNB og vi nærmer oss det som har vært ett mål, å bli 100 menigheter i DNB.
I årets løp er Bjarkøy Baptistmenighet offisielt nedlagt.
Samtidig som vi er begeistrert for igjen å kunne ønske velkommen til tre nye menigheter i vårt fellesskap av
menigheter, er det også gledelig at noen av våre menigheter har vokst mye. Flere menigheter har hatt en stor
vekst, noen i nærheten av ti prosent eller mer, mens vi ser at totalen speiler at vi har behov forå løfte i flokk for
å nå våre visjoner om et kirkesamfunn i vekst.
Statistikk for 2016 viser følgende tall
Distrikter

Nord

Midt

Vest

Sør

Øst

Totalt

2015

2014

2013

Menigheter

20

12

16

16

34

98

96

97

97

Dåpshandl.

5

4

23

13

21

66

108

103

142

Døpte
medlemmer

733

562

1496

1174

2459

6424

6525

6506

6528

Juridiske
medlemmer

1809

2473

2091

4294

11698

11960

11934

12022

1031

Nasjonal misjon
Strategiene med klare mål om menighetsvekst, nye fellesskap og satsning på barn og unge har også i 2016 vært
førende for det arbeidet administrasjonen og hovedstyret har utført for å virkeliggjøre våre felles visjoner.
Lederkonferansen og Blink har vært de viktigste arenaene for å løfte frem og synliggjøre dette.

Menighetsutvikling
Menighetene er bærebjelkene i arbeidet til baptistsamfunnet. Å skape gode rammer for utvikling og fremgang
for menighetene er en av våre fremste oppgaver.

Veiledning
Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)
DNB har avtale med Høyskolen for Ledelse og Teologi om veiledning av menigheter og pastorer. Syv
menigheter har hatt veiledning i løpet av året, mens 9 pastorer har vært med i gruppeveiledning. Bente
Sandtorp og Truls Åkerlund er ansatt i til sammen 50 % stilling for å veilede DNB sine menigheter.
«Vekst» menighetsutviklingsseminar har også i 2016 blitt videre ført for sju menigheter, et 24 timers erfaringsog læringsfellesskap. Tilbakemeldingene fra menighetene er udelt positive.
Det har også vært regional veiledning i Rogaland.
Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)
DNB har Naturlig menighetsutvikling som et veiledningsverktøy og har hatt NaMu prosesser i to menigheter.
DNB har hatt to aktive NaMu-veiledere, Dag Eiel Kristoffersen og Sten Sørensen. I tillegg er Terje Aadne NaMuautorisert veileder.
DNB veiledningstjeneste
DNBs egen veiledningstjeneste består av Hermod Bakkevoll, Kristin Krunenes, May-Britt Lund og Ingrid Hartveit
Svendsen og er først og fremst til hjelp for menigheter i forhold til konfliktløsning. Det har i 2016 vært en
prosess i forhold til to menigheter med behov for veiledning hvor to fra veiledningstjenesten har vært
involvert.
Medlemmer av tjenesten har også vært involvert i andre prosesser.
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Vi samler våre veiledningstjenester i et årlig veilederforum som koordineres av generalsekretæren, dette ble
avholdt i juni.

Menighetsbesøk
DNBs ansatte har i 2016 gjennomført mer enn 69
menighetsbesøk. Det har vært besøk på gudstjenester, i
menighetsråd samt møter med pastorer når
administrasjonen har vært ute og møtt våre menigheter.
Det er viktig å komme ut til menighetene, for å bidra til
menighetenes utvikling og kunne forstå og gi gode rammer
til de av menighetenes behov Baptistsamfunnet kan bidra
med. Samtidig kan vi sammnen skape inspirasjon og
identitet rundt vårt felles arbeid og våre felles målsettinger
når vi er på besøk i våre mange menigheter.

Menighetsplanting
Baptistsamfunnet startet som menighetsplantingsbevegelse. Vi tror menighetsplanting er viktig for å nå nye
grupper med evangeliet, og har det som et at våre strategiske områder.
I 2016 har hele kirkenorge samlet seg rundt den visjonen som ble uttrykt på «Sendt konferansen Dawn i 2014,
at vi i hele Norge skal ha en felles visjon om å plante 400 nye menigheter i Norge innen år 2025.
Baptistsamfunnet har oppnenvt et Nasjonalt menighetsplanterteam som skal løfte opp og styrke
menighetsplanting i Baptistsamfunnet
I 2016 deltok fem nøkkelpersoner innen menighetsplanting fra DNB på Læringsfelleskapet «Sendt
På menighetsplanterhelgen i Drammen var 18 menighetsplantere og ledere samlet fra menighetsplantinger,
menigheter som har vært etablert innen de siste årene. Menigheter som kan se visjonen om selv å plante
menighet var også representert.
I 2016 har to menighetsplantinger deltatt på M4, kurs for menighetsplantere gjennom Dawn (Disipling a whole
nation) i tillegg til de som allerede er tilknyttet annen veiledning. Samtidig har to menighetsplantere deltatt på
de nye vurderingssamtalene som er et samarbeide gjennom Dawn. To menighetsplantinger har søkt om støtte
til M4 kurs gjennom Dawn.
Solås menighet med Vlad og Christine Costin i spissen er i gang med menighetsplanting i et av boligområdene
på Ålgård. De er plantet ut i fra Stavanger Baptistmenighet og støttes nå også fra Ålgård Baptistmenighet.
Home er nå en vel etablert menighetsplanting på Grønland i Oslo og har støtte fra flere menigheter.

Flerkulturelt arbeid
Integreringsarbeidet er en viktig del av nasjonal misjon med støtte og tilretteleggingstiltak for nye landsmenn.
Arbeidet og tilretteleggingen har vist seg å gi gode resultater gjennom stadig vekst for kirkesamfunnet vårt.
Hovedfokus
Hovedfokuset i 2016 har vært oppfølging av migrantmenigheter og flerkulturelle menigheter, samt å knytte
kontakter med nye menigheter/fellesskap. Årets menighetsopptak besto av en flerkulturell engelsktalende
menighet i Oslo, en stor etiopisk menighet i Oslo og en reetetablert Chin menighetmenighet på Aurskog som
har inkludert Karen medlemmer. Vi har hatt kontakt med to nye internasjonale grupper/menigheter som
vurderer medlemskap i Baptistsamfunnet.
Ansattes aktiviteter
Integrasjonsleder Mette Marie Hebnes har hatt 14 menighetsbesøk i migrantmenigheter, flerkulturelle
menigheter og i menighetsplantinger/nye grupper. Hun har gitt veiledning og praktisk oppfølging, talt på
gudstjenester og ungdomsmøter, og hatt møter med menighetslederskap. Integrasjonsleder har i 2016 hatt
flere møter med KBN og styrket samarbeidet med denne gruppa. Hun har også hatt uformelle møter med NCCF
om framtidig samarbeid. Integrajosnsleder arbeidet med tilretteleggingen av årets pionerhelg for
menighetsplantere som er en svært flerkulturell arena, samt bidro til regionalt flerkulturelt fellesskap gjennom
felles kirkegrill for menigheter i Stavanger regionen.
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Integrasjonspastor Peter Ngaidam har besøkt de fleste Chin og Karen menighetene i Baptistsamfunnet og
bidratt med oppfølging og veiledning av menighetene. Han har også vært tilstede på de aktuelle
migrantkonferansene i sommerhalvåret, samt deltatt på bibelkonferanser og lignenede i løpet av året. Han har
hatt et stort engasjement i Burma, og lagt til rette for Tid for Gud arbeidere i Yangon i tillegg til å følge opp
evangelistene i Naypyidaw som støttes av Sommarøy baptistmenighet.
Tverrkirkelig og internasjonalt arbeid
Integrasjonsleder har fulgt opp Lydia prosjektet for Chin flyktninger i Mizoram, India i samarbeid med Asia Pacific
Baptist Aid. Støtten ble avsluttet ved utgangen av året. Hun deltok på EBMs misjonskonferanse i Berlin hvor
årets fokus var på flyktninger. Integrasjonsleder er nestleder i styret til Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) og var
med i komiteen som arrangerer fakkeltog for forfulgte kristne i Stavanger.
Integrasjonspastor har vært styreleder i Norway Chin Christian Federation (NCCF) og styremedlem Global Chin
Christian Federation (GCCF) fram til sommeren 2016. Han er nestleder i International Myanmar Baptist
Fellowship (IMBF) med fokus på internasjonal støtte til misjonsarbeid i Burma. Han har også vært med i
styringsgruppa til Global Info.

Barn og unge
All erfaring viser at en stor del av dem som blir kristne
blir det i barne- og ungdomsårene. Det er derfor viktig å
satse innen dette feltet.
I samarbeid med Ung Baptist står vi bak Ungt lederskap
med Sveinung Vaagen som leder og 13 ungdommer som
gjennom en toårsperiode får del i en god lederutvikling.
Kull nummer to startet opp sin ledertrening i 2016.
Vi støtter også tydelig opp omkring Levende tro
satsningen, bidrar i styringsgruppa og støtter med
lønnsmidler til Agnar Sæli, som er ansatt for å veilede
menigheter. Levende tro hjelper menighetene til å
konkretisere planer for trosopplæring og samspill
mellom hjem og menighet i forhold til det. Femten
menigheter menigheter har, eller er i ferd med å få, en
egen Levende tro plan, mens fire-fem menigheter er i
prosess med veiledning i forhold til slik plan. Seks til er
interessert i å komme i gang,
Det er tette bånd mellom Ung baptist og DNB, for at vi i
fellesskap skal holde et tydelig og godt fokus på barn og
unge i virksomheten.

Fellesarrangement
Vi har i løpet av året lagt til rette for flere møteplasser. På begge de store fellessatsningene la vi tematikken
omkring den tydelige forskjellen det gjør for mennesker å være i verden med evangeliet.
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Blink
I 2016 inviterte vi igjen til Blink. Denne gangen i en mer kompakt form, men med minst like mye godt innhold.
Både landsmøtet og somemrfesten var forkortet, så stevnet startet onsdag ettermiddag i stedet for tirsdag
morgen. Responsen på kompaktversjonen av Blink var gjennomgående positiv. Vi hadde 484 registrerte
deltakere, og som vanlig var mange innom stevnet på besøk. At stevnet var forkortet med halvannen dag
betydde at flere deltakere enn tidligere deltok på alle stevnedagen. Det betyr at flere enn tidligere fikk erfare;
Baptistfellesskap, Liv, Inspirasjon, Nærhet og Kraft.
I forberedelsene til Blink har vi som mål at unge voksne og barnefamiliene skal finne seg godt til rette. Det gir
føringer for program, for valg av sanger og talere. Det betyr at noen av oss blir utfordret litt på komfortsonen
vår, men ikke mer enn at vi har godt av det. Også i år var det tid til å senke skuldrene på Blink, mulighet til å
møte igjen gamle venner og stifte nye bekjentskap, og til å være med på inspirerende møter.

Landsmøte
Stevnedagene startet med landsmøtet, som i forkortet form ble et av årets høydepunkter. På landsmøtet var det
151 delegater fra 52 menigheter.

Lederkonferanse og pastordager
Baptistenes Lederkonferanse er et annet høydepunmkt i år. Og konferansen har etablert seg som en viktig
arena for lederutvikling og inspirasjon i vår bevegelse. Konferansen hadde, med to pastordøgn i forkant, 252
registrerte deltagere. Det var stor spredning både aldersmessig, kulturelt og i forhold til oppgaver i
menigheten.
Konferansen ble i 2016 lagt til Hotel Ambassadeur i Drammen, og i kombinasjon med baptistkirken i byen, som
ligger inntil samme torgområde, fungerte den praktiske rammen for konferansen godt. Også logistikken for
tilreisende var langt enklere med gangavstand til byens jernbanestasjon med gode togforbindelser fra Oslo
Lufthavn Gardermoen.
Pastordøgnene i forkant av konferansen er en viktig møteplass for pastorer.

Regionale samlinger
Det var i 2016 tilbud om
regional samling –
Midtpunkt - i Trondheim for
menighetene i Midt-Norge.
Det var et tyelig Alle
sammen fokus på helgen,
Birgit Andersen hadde
lederseminar om Levende
tro, og i tillegg forkynnelse i
flere av møtene. Deltakerne
kom fra Vikna i nord til
Oppdal i sør.
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Internasjonal misjon

Kongo
Communauté Baptiste du Congo Nord (CBCN) er samarbeidskirken vår i Kongo. CBCN befinner seg i den
nordligste delen av landet, i en provins som heter Bas-Uéle. I tillegg til tradisjonell kirkelig virksomhet, driver de
helsesenter og sykehus, barne- ungdoms- og videregående skoler, et universitet, samt andre aktiviteter som
bidrar til utvikling for hele
befolkningen.

Evangelisk arbeid
CBCN består av 350 menigheter. De får støtte fra oss til evangelisering og trosopplæring, samt til å utdanne
pastorer og evangelister. CBCN driver to pastorskoler - en i Bondo og en i Buta, samt fire ambulerende
evangelistskoler på ulike steder i Bas-Uélé.
Det er mange menigheter hvor evangelister har hovedansvaret. Flere evangelister har manglende opplæring. I
2016 har støtten til trosopplæring blitt brukt til kursing av disse. Undervisningen har blant annet tatt for seg
Det Nye Testamentet, hyrdefunksjonen, visjon for kirkevekst, den hellige ånd og administrasjon. Konklusjonen
til CBCN er at denne opplæringen har vært posiv, og at den vil bidra til vekst i Guds Rike.

Helsearbeid
CBCN driver 12 helsesentre og et sykehus. De mottar støtte fra oss til innkjøp av medisiner. Alle helsesentrene
til CBCN deler ut gratis medisiner til barn under to år, noe som er mulig å gjennomføre på grunn av penger som
samles inn til mor-barn prosjektet. Dette har redusert barnedødeligheten i området. Bygging av fødestuer blir
også finansiert av mor-barn prosjektet. I 2016 startet de arbeidet med en ny fødestue i Dengu.

Universitet i Buta
Høsten 2015 startet CBCN et universitet i noen tomme lokaler til den videregående skolen på stasjonsområdet i
Buta. Foreløpig blir det undervist i teologi, juss og folkehelse, men de har planer om å utvide med økonomi,
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administrasjon, agronomi og informatikk. Baptistene i Norge, særlig Skien baptistmenighet, har bidratt med
økonomisk støtte til det nyetablerte universitetet. Det er blant annet kjøpt inn en parabolantenne. Den er også
til stor nytte for alt det andre arbeidet som CBCN driver.

NORAD-prosjekter
Godkjenning av nytt prosjekt i Kongo
Det var stor glede hos kirkelederne i Buta da de fikk vite at saksbehandlerne hos Digni skrøt av prosjektdokumentet de hadde utarbeidet for et nytt prosjekt i organisasjonsutvikling, og at det ble godkjent uten
betingelser! De hadde virkelig jobbet med dette, og fortjente både rosen og anerkjennelsen som ligger i en
betingelsesløs godkjennelse.
I 2016 har vi mottatt NORAD-støtte til fire prosjekter:
ISP Buta
ISP er et universitet som utdanner lærere. 2016 var siste år av et tre-årig prosjekt som har utstyrt biblioteket
med nye bøker, hyller, leseplasser og datamaskiner til bruk for både studenter og lærere. En ekstern evaluering
i oktober 2016 konkluderer med at prosjektet er godt gjennomført og at det er relevant fordi det har tilført
nyere forskning og fagliteratur til Bas-Uélé, som er et isolert område i Kongo.
PIADBU
Dette prosjektet inneholder tre komponenter: Lese- og skriveopplæring, sparegrupper, samt arbeid med sivile
rettigheter. De to første komponentene retter seg først og fremst mot kvinner. Prosjektet ble evaluert av et
eksternt evalueringsteam i oktober 2016, og tilbakemeldingene er positive. Alle aktivitetene er høyst relevante
for utviklingen i Bas-Uélé, og både myndighetene og mottakerne er fornøyde med prosjektet og resultatene.
12.000 personer er med i sparegrupper, og 1.500 personer har lært seg å lese og skrive.
Skoleprosjektet
CBCN driver 160 barne- ungdoms- og videregående skoler. Prosjektet kjøper inn lærebøker og gir faglig
oppdatering til lærere, opplæring av foreldreråd og elevråd, samt innkjøp av utstyr til yrkesskoler.
Kompetanseheving
Det kreves en høy grad av kompetanse på planlegging, oppfølging og evaluering for å forvalte bistandsmidler
fra Norad. Gjennom dette prosjektet får CBCN mulighet til å gjenneomføre kurs og workshops som bidrar til å
heve kompetansen hos både prosjektledere og andre ledere innenfor kirken.

Besøk
I januar/februar hadde Anne Britt Eines med seg en gruppe damer på motorsykkeltur i jungelen. De besøkte
flere menigheter og ble kjent med CBCN sitt arbeid i Bas-Uélé. Ruth Bråtveit, leder for baptistkvinnene i Norge,
var med på turen.
Da de var klar for å dra hjem, ankom en ny gruppe. Det var misjonsleder Lise Kyllingstad sammen med Alf og
Simonette Håland, som skulle til Monga, samt Gunnar Jan Eines og et ungdomsteam bestående av Brit Janne
Helland, David Engmo, Louise Andersen, Margit Norøm og Simon Østenstad. Ungdommene fikk et innblik i
arbeidet til CBCN, både sentralt og lokalt. De har laget filmsnutter og Power Point presentasjoner som er blitt
brukt i informasjonsarbeidet i etterkant av besøket.

Sierra Leone
I Sierra Leone samarbeider vi med Baptist Concention of Sierra Leone (BCSL). Vi støtter menighetsplanting i
Tonko Limba, et muslimsk område i den nordlige delen av landet. Philip Kamara er leder for arbeidet, og han
har vært med på å plante 12 kirker her.
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Støtten fra oss går til lønn for Philip Kamara, organisering av en mobil bibelskole, samt leirarbeid og et
jordbrukspriosjekt som hjelper ungdommer i Tonko Limba til en liten inntekt.

I sommer deltok Hawa og Philip Kamara på Blink. Philip var taler på møtet lørdag kveld.

Thailand
Baptistene i Norge og Thailand Lahu Baptist Convention (TLBC) har samarbeidet i mange år. Det startet tidlig på
2000-tallet med NBUF. I 2005 begynte familien Hadland sin tjeneste i Chiang Mai, og etter at de avsluttet og
flyttet tilbake til Norge har vi støttet arbeidet med kirkeplanting og oppfølging av evangelister.
TLBC jobber målrettet med evangelisering og kirkeplanting. I mange Lahu-landsbyer har ingen hørt evangeliet.
Evangelister flytter inn i slike landsbyer sammen med familiene sine, og planter menighet. Vi støtter 20 av de
24 evangelistene som bor og jobber i unådde landsbyer.

Myanmar
Baptistkirken i Nay Pyi Taw, hovedstaden i Myanmar, har fem evangelister. Vi støtter en av dem som har sitt
virke i et område som heter Lewe. Dette er nybrottsarbeid, og mye av tiden bruker han på å bli kjent med folk i
området. Han går på besøk, og bidrar med praktisk hjelp – som for eksempel å kjøre en kvinne til sykehuset to
ganger i uken for dialyse. De har hatt gudstjeneste hjemme hos evangelisten hver søndag, men i slutten av året
kjøpte de et kirkebygg.

India
Lydia, mikrokredittprosjektet for kvinner i Mizoramprovinsen, har mottatt støtte for å sikre videre drift etter at
NORAD-midlene ble kuttet i 2014. 1180 kvinner deltar i prosjektet og har fått en bedre livssitusjonen for seg og
familien. 2016 var siste året med støtte til dette prosjektet, men arbeidet kommer til å fortsette fordi en har
jobbet med å gjøre det selvbærende.

Menighetsplantere
Noen menigheter gir penger til menighetsplantere. Gjennom EBF (European Baptist Federation) støtter vi
lokale menighetsplantere i Riga, Iran og Yerevan. Gjennom EBMI (European Baptist Mission International)
støtter vi en menighetsplanter i Izmir i Tyrkia.
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Administrasjonen
I 2015 har administrasjonen Stabekk utført 5,6 årsverk. De administrative oppgavene har i hovedtrekk vært
fordelt mellom staben etter disse hovedlinjene:

Ansatte
Terje Aadne har vært ansatt i full stillings som generalsekretær, med hovedansvar for nasjonal misjon og
tilrettelegging av saker til hovedstyret, samt at han har utført administrative oppgaver og vært daglig leder for
staben.
Roger Dahl har vært ansatt i full stilling som informasjonsleder og har i tillegg hatt hovedansvar for
tilrettelegging og gjennomføring av de større fellesarrangementer. For Blink 2016 var Roger stevnekoordinator
og har fortsatt den rollen i planleggingen og gjennomføringen av Blink 2017.
Håkon Sigland har vært ansatt i full stilling som økonomileder med ansvar for DNBs hovedregnskap og har i
tillegg hatt ansvar for saker knyttet til Faste Fonds. Han har nå også ansvar for Lønns og personalarbeid samt
rapporterings- og registreringsrutiner i kontakt med våre menigheter. Han har også hatt økonomisk ansvar for
Blink. Han har i tillegg representert DNB i Board of Trust for International Baptist Theogical Seminary i
European Baptist Federation.
Lise Kyllingstad har vært ansatt i full stilling sommisjonsleder med ansvar for internasjonal misjon og for å
ivareta DNBs samarbeid til Digni og offentlige myndigheter.
Mette Marie Hebnes har vært ansatt i 60 % stilling som integrasjonsleder med ansvar for det flerkulturelle
arbeidet og også fokus på menighetsplanting i DNB.
Peter Ngaidam har vært ansatt i full stilling som integrasjonspastor og har arbeidet med flerkulturelt arbeid
med særlig fokus på Burma, også i forhold til planlegging av prosjekter i Burma

Administrative tjenester til menighetene
En viktig del av administrasjonens oppgave er å tjene menighetene med administrative støttefunksjoner;
Rapportering av menighetslister til fylkesmannen, søknader om merverdikompensasjon, betjening av OTPordning og medlemsregister er blant de mange tjenestene administrasjonen utfører for menighetene.
I tillegg har DNB dedikert Håkon Sigland til å ha ansvar for annet personalarbeid i kontakt med våre
menigheter.

Nytt medlemssystem for menighetene på plass
Etter en lang og noe utfordrende prosess ble nytt medlemssystem for menighetene i DNB lansert i november
2016. Det gamle systemet hadde tjent oss siden 2009, men etter en helhetsvurdering valgte vi å skifte
leverandør og gå for et helt nytt system. Det er utviklet av Kommunion AS og har blitt godt mottatt av
brukerne. I tillegg til å være et rent medlemssystem gir det også menighetene tilgang til et komplett verktøy for
kommunikasjon med medlemmene.

Hovedstyret
Hovedstyret (HS) har i første halvår av 2016 bestått av følgende medlemmer:
Hege Norøm (Sandefjord/leder), Jon Vestøl (Kragerø/nestleder), Egil Sagen (Trondheim), Dag Frode Vaagsnes
(Arendal), Hermod Bakkevoll (Andenes), Inga Marie Tolås (Tistedal), Kuwah Paw Htoeleh (Lillehammer), Thang
Hlun (Norway Chin Mission Church) og Halvor Krunenes (Home).
Hovedstyret (HS) har etter valget på landsmøtet 2016 bestått av følgende medlemmer:
Hege Norøm (Sandefjord/leder), Jon Vestøl (Kragerø/nestleder), Egil Sagen (Trondheim), Dag Frode Vaagsnes
(Arendal), Hermod Bakkevoll (Andenes), Inga Marie Tolås (Tistedal), Kuwah Paw Htoeleh (Lillehammer), Maung
Maung (Langesund) og Halvor Krunenes (Home).
HS har hatt seks møter i løpet av 2015 og behandlet 71 saker.
Arbeidsutvalgets (AU) medlemmer har før landsmøte bestått av: Hege Norøm, Jon Vestøl og Inga Tolås. Etter
landsmøtet har AU konstituert seg med Hege Norøm, Jon Vestøl og Halvor Krunenes.
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Overordnede målsettinger
Hvert år vedtar landsmøtet et sett med overordnede målsettinger for videre arbeid. Hovedstyret, stab og
menigheter har sammen arbeidet for å nå de målsettingene som landsmøtet vedtok. De overordnede
målsetningene for perioden for 2016 – 2017 er vedlagt denne rapporten.

Samarbeid
Arbeidsgrener i Det Norske Baptistsamfunn
Arbeidsgrenene i Baptistsamfunnet har mulighet for gjensidig obeservatørstatus i
hverandres styrer.
Baptistsamfunnet, Ung baptist og Baptistkvinnene samarbeidet i 2016 om Lederkonferansen og Blink.
Baptistsamfunnet arbeider også i fellesskap med Ung baptist omkring Levende tro og Ungt Lederskap og har
kontorfellesskap og samarbeid på flere områder.
Landsstyret til Ung baptist og hovedstyret i Baptistsamfunnet har møttes til samtale i løpet av året.

Dugnad på Holtet
I årets løp har en trofast dugnadsgjeng ledet av Johan Flatebø brukt minst en uke av deres tid på å gjøre
oppussingsarbeid på skolene på Holtet. Deres arbeid er av stor verdi i forhold til å holde bygningene i god
stand.
Det har også vært et hyggelig innslag i hverdagen på Stabekk.

BWA, EBF og EBMInternational
DNB er medlem av, og støtter økonomisk våre to nærmeste internasjonale kontakter: Baptist World Alliance
(BWA) og European Baptist Federation (EBF). DNB har i 2016 vært representert i begge ved at Jan Sæthre som i
tillegg til å være første visepresident i BWA, også er kasserer for EBF. Håkon Sigland sitter i styret for
International Baptist Theological Study Centre (IBTS Centre) i Amsterdam.
Samarbeidet med European Baptist Mission International (EBMInterntional) er fortsatt omfattende. Arild
Harvik har vært president hele 2016.
Terje Aadne har deltatt i styringsgruppen for utvikling og drifting av lederprogrammet Transform, et
internasjonalt program for unge ledere i regi av EBF.

Internasjonale baptistgjester
Det er uttalt målsetning at vi ønsker å invitere representanter fra internasjonal baptisme til våre
fellessamlinger. I 2016 hadde vi derfor besøk fra Philip Kamara og hans kone fra Sierra Leone, som deltok på
Blink. Rektor på IBTSC, Stuart Blyth deltok på lederkonferansen.

Ekumeniske kontakter
Nasjonalt er våre viktigste felleskirkelige kontakter Norges kristne råd (Nkr), Digni, Kirkens Nødhjelp,
Bibelselskapet, Familie & Medier, Norme, Kristelig studieforbund, Dawn og Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA).
Terje Aadne har i 2016 vært styrleder for Norges Kristne Råd og styremedlem i Kirkelig Ressurssenter. Håkon
Sigland deltar i Religionspolitisk utvalg i Nkr. Mette Marie Hebnes har vært nestleder i styret for KIA og Peter
Ngaidam har deltatt i Global Info i Nkr.

Informasjon
Informasjon er viktig, både for å gjøre baptismen bedre kjent i samfunnet og for å knytte baptister landet rundt
tettere sammen. I 2016 har vi arbeidet slik:
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Elektroniske plattformer
I forbindelse med invitasjonen til Blink lanserte vi
nye nettsider, som var helt nødvendig etter seks år
med samme design. Den nye nettsiden ble tatt
godt imot. På samme plattform finnes intranett,
som ble lansert i ny versjon i desember, og eget
nettsted for Blink. DNBs hjemmeside gir god
informasjon om Det Norske Baptistsamfunns
arbeid, det er linker til menighetene, til nasjonale
og internasjonale samarbeidspartnere og til
intranettet. Nettstedet ligger på samme tekniske
plattform som det nye medlemssystemet, der også
menighetene har mulighet for å etablere egne
nettsteder fra 2017, noe som vil gi både gode og
enkle synergieffeter. Nettstedet er også
nyhetsformidler, i 2016 ble det lagt ut 140
nyhetssaker.
De fleste sakene på nettstedet deles også på Facebook. Totalt har vi lagt ut 201 saker der, i de 14
nyhetsbrevene har vi delt 105 saker. På Facebook har vi 1228 følgere, mens nyhetsbrevet har 763 mottagere.
Magasinet
Baptist.no ble gitt ut fire ganger og distribueres kostnadsfritt. Siste nummer gikk til 2.257 mottakere og i pakker
til en del menigheter. Mottakerne oppfordres til å betale inn et frivillig abonnement som har stor betydning for
finansieringen av bladet. Utsendingen for 2016 ga en respons på kr 131.600 fra 398 givere. Magasinet har vært
en viktig informasjonskanal da det når så mange av landets baptister, en har prioritert å fortelle de gode
historiene i magasinet. De lengre sakene er som regel eksklusive for magasinet, mens mange av notisene og
nyhetsakene også går på nett og i nyhetsbrev. Det er en målsetting når magasinet redigeres at det skal knytte
baptister fra hele landet sammen og fungere som lim oss i mellom. Det er også en viktig innsamlingskanal. I
2016 ble det samlet inn kr 225.191 med giroene som følger med magasinet.
Rundskriv
Det ble sendt ut 34 informasjonsskriv til menigheter og arbeidsgrener. Dette har med all informasjon som er
viktig for menighetsarbeidet, og er linket tett opp mot intranett, som skal inneholde alt menighetsledere
trenger av informasjon.
Baptistsamfunnets årbok
Årboka ble også i 2016 publisert sammen med sakspapirene for Landsmøtet og finnes tilgjengelig i elektronisk
utgave.

Økonomi
Formålet til DNB er ikke å ha overskudd, men å ha aktivitet i henhold til det som faktisk er formålet. Vi gjør opp
regnskapet for 2016 med overskudd også i år, men dette skyldes kun overføringer fra fond for nasjonal misjon,
i tillegg til en del testamentariske gaver på internasjonal misjon.
Regnskapet for 2016 viser at vi har en stabil gaveinngang for internasjonal misjon, men de holder ikke tritt med
kostnadsøkningen. Våre forpliktelser til partnere i utlandet gjør oss sårbare for valutasvingninger, og dette,
sammen med generell kostnads- og lønnsøkning har gjort at vi må vurdere framtidige forpliktelser. For nasjonal
misjon ser vi at gaveinntektene øker, men vi er fortsatt helt avhengige av den finansieringen av nasjonalt
arbeid som den refunderte kirkeskatten utgjør.
Vår takk går til alle de menighetene og enkeltpersonene som med sine gaver har gjort oss i stand til å drive et
fruktbart arbeid i inn- og utland også i 2016.

13

Voksenopplæringsmidler
Det Norske Baptistsamfunn er medlem av Kristelig studieforbund (K-stud). Ved det får en tilgang til statlige
tilskudd til voksenopplæring.
Det er i 2016 registrert 3287 studietimer fordelt på 106 kurs, som har hatt 989 deltakere. Aktiviteten har
generert overføringer via voksenopplæringsbudsjettet på 270 110 kroner til menighetene. Det er 18
menigheter og arbeidsgrener som har benyttet ordningen. Tre av våre migrantmenigheter står for drøyt 51 %
av den registrerte aktiviteten. Reelt nivå på opplæring som kunne gitt støtte i våre menigheter er langt høyre
enn de rapporterte tallene.

Framtidige prioriteringer
Vi har i 2016 påbegynt arbeidet med ny strategiperiode 2018 – 2022. Vi vil ha fokus på fellesskap, utrustning og
rettferdighet, med disse tre strategiske områdene:
• Menighetsutvikling
• Menighetsplanting
• Internasjonalt engasjement
Vi ønsker i denne perioden å være et kirkesamfunn i vekst der mennesker blir frelst!
For å oppnå dette ønsker vi å styrke våre ressurser og fokus på menighetsutvikling og menighetsplanting for å
være en ressurs som gir menighetene muligheter til å oppnå den optimale vekst og det gode liv.
Vi vil at det flerkulturelle perspektivet skal være tydelig i hele kirkesamfunnet og gjennomsyre alt vårt arbeid,
Og at barn og unge skal ha en sentral plass i vårt arbeid og i våre strategier. Som bevegelse ønsker vi å ha et
bredt internasjonalt engasjement som er både samfunnsbyggende og menighetsbyggende.

Takknemlighet
Vi ser tilbake på 2016 med stor takknemlighet til Gud og med stor takk til alle som gjennom våre menigheter,
arbeidsgrener, administrasjon og hovedstyre har bidratt til å bringe evangeliet om Jesus Kristus videre gjennom
vårt felles arbeid.
For hovedstyret og administrasjonen i Det Norske Baptistsamfunn
Hege Norøm
styreleder
Dag Frode Vaagsnes Halvor Krunenes Maung Maung
Egil Sagen

Inga Marie Tolås Kuwah Paw Htoeleh
Terje Aadne
Generalsekretær
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Jon Vestøl
Hermod Bakkevoll

