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Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet
Jesus er vårt forbilde og frelser:



Han kaller og sender oss (Matteus 28:18‐20)
Vår oppgave er å fremelske det Gud har lagt ned i hvert enkelt menneske.

Vi understreker at det er viktig for mennesker å tro på Jesus Kristus og leve i hans etterfølgelse.
Vi tror at enhver Kristi disippel er kalt til å vitne om Jesus Kristus som Herre, og at menigheten skal delta
i Guds misjon i verden, både lokalt og internasjonalt.
Vi er en del av den verdensomfattende kristne kirke, og vi bekjenner troen på én Gud som Fader, Sønn
og Hellig Ånd.

Vi har disse strategier:
Menighetsutvikling
Menighetsplanting
Barn og Unge
Flerkulturelt arbeid
Internasjonal misjon

Vi har disse hovedmål:
Menighetsutvikling




4 % vekst i antall medlemmer pr. år eller 225 nye medlemmer
Økt gudstjenestebesøk i 3/4 av DNBs menigheter
Alle baptister skal bli bevisstgjort på egne nådegaver og utrustet til å bruke dem i praksis

Menighetsplanting




Vi vil plante nye menigheter for å nå flere mennesker med evangeliet
3 nye menighetsplantinger hvert år og 6 i prosess
2 menigheter opptas i DNB hvert år

Barn og unge





Vi vil at barn og unge skal møte Jesus og vokse i troen på ham
Alle menigheter med barn og unge skal ha en trosopplæringsplan
Alle barn og unge skal bli bevisstgjort på egne nådegaver og utrustet til å bruke dem i praksis
Ivareta og tilby god kompetanse på ulike kulturer som er relevante, og skape gode møteplasser

Flerkulturelt




Vi er et flerkulturelt kirkesamfunn, og det skal gjenspeiles på alle nivåer av virksomheten
Alle menighetene skal finne sin naturlige plass i kirkesamfunnet
Etablere kontakt med to nye grupper hvert år

Internasjonal misjon







Bidra til forkynnelse av de gode nyhetene om Guds rike
Gi hjelp til å lære, døpe og undervise nye troende
Gi hjelp til å grunnlegge nye menigheter
Arbeide for å avhjelpe nød og fattigdom
Bidra til forandring av urettferdige samfunnssystemer
Bidra til at Guds gaver, natur og ressurser bevares og fornyes

Dette gjør vi for å nå målene
Menighetsutvikling







Menigheter tilbys veiledning
Ledere tilbys veiledning og utrustning
Felles plattform i DNB for informasjon om ressurser og nøkkelpersoner som er ledig til tjeneste
Engasjere mennesker som ønsker å bruke fritiden sin på å bygge menighet
Talentspeiding i samarbeid med HLT og UNG BAPTIST
Vi søker samarbeid og fellesskap med andre kirkesamfunn

Menighetsplanting






Vi søker etter personer og menigheter som vil arbeide med menighetsplanting
Tilbyr deltagelse i nettverk for menighetsplantere
Menighetsplanterteam tilbys veiledning og utrustning gjennom Dawn M4 kurs og andre
samarbeidspartnere
Oppmuntrer til et mangfold av ulike typer menighetsfellesskap på tvers av generasjoner,
kulturer, etniske folkeslag og andre grupper
Vi fokuserer på menighetsplanting i større byer

Barn og unge






Det utarbeids trosopplæringsplan i samarbeid med minst 15 menigheter i kommende periode
Utruste familiene til overlevering av tro mellom generasjonene
Ungt lederskap utruster til tjeneste i våre menigheter og samfunn
Barn og unge ivaretas uansett kulturell bakgrunn og behov
Det arbeides med studentarbeid i alle store «studentbyer»

Flerkulturelt







Legger til rette for at våre nasjonale og regionale møteplasser er flerkulturelle
Vi samarbeider om migrantkonferanser og 2. generasjonsarbeid med Ung baptist
Bidrar med flerkulturell kompetanse og veiledning til menighetene for å støtte og inspirere til
inkluderende menighetsliv
Gir veiledning til migrantgrupper som ønsker å etablere egne menigheter
Handlingspreget om integrering av menigheter i fellesskapet
Nettverksbygging

Internasjonal misjon
Kongo








Støtte til evangelisk arbeid
Støtte til helsearbeid
Evaluring og eventuelt videreføring av “Barn i Kongo”
Bidra til planlegging og god gjennomføring av prosjekter med NORAD støtte ‐ 2,5 mill
Hjelpe til med forbedring av forvaltningsrutiner
Team til Kongo i samarbeid med Ung Baptist i januar/februar 2016
Besøk fra Kongo

Burma:



Støtte til evangelister i Nay Pyi Taw
Finne samarbeidspartner blant Chin til utvekslingsprogram i samarbeid med Ung Baptist





Eventuell søknad til NORAD om støtte til organisasjonsutvikling for samarbeidspartner i Burma
– både Chin og Karen
Samarbeide med Kirkens Nødhjelp
Søke å finne muligheter for diaspora arbeid

Sierra Leone:



Evaluering og eventuelt videreføring av samarbeidet med BCSL
Tilrettelegge for teambesøk/dugnadsinnsats fra norske menigheter

Thailand:





Evaluering og eventuelt videreføring av samarbeidet med TLBC
Tilby volontørtjeneste i flyktningeleirer for Karen i samarbeid med Ung Baptist
Innmelding i, og samarbeid med TBMF i forhold til utsendelse av volontører
Tilby Tid for Gud‐tjeneste hos TLBC

EBF‐ EBM:



Støtte til minst tre menighetsplantinger/evangeliseringsprosjekter
Mulighet for Tid for Gud‐tjeneste gjennom EBM International

Vi har disse bærebjelkene i alt vårt arbeid
Arenaer for fellesskap – Utrustning – Bønn
Fellesskap
 Blink
 Baptistenes Lederkonferanse
 Regionale møteplasser
Utrustning
 Høyskolen for Ledelse og Teologi
 Holtekilen Folkehøgskole
 Ungt Lederskap
Bønn



Baptistenes Bønnefellesskap
Bønneseminarer

