
         Oslo 18.4.2018 

Til  

Hovedstyret i Det norske Baptistsamfunn 

v/generalsektretær Terje Aadne  

Søknad om medlemskap i Det norske Baptistsamfunn fra Baptistkirken Home 

Menigheten ble startet som en menighetsplante i Det norske Baptistsamfunn 15.09.2011.  

På fellesskapsmøtet 18.3.2018 ble det bestemte at vi ønsker å søke om medlemskap i Det 

norske Baptistsamfunn. 

Baptistkirken Home har pr. i dag 29 juridiske medlemmer.  Det er ca 50 personer som 

regelmessig deltar i fellesskapet. Vi er et internasjonalt fellesskap med over 10 ulike 

nasjonaliteter. 

Menighetens motto er: “Vi bryr oss, vi engasjerer oss, vi tror og vi tilber.” 

Vi møtes jevnlig til House Church i hjem og har felles Sunday Service annenhver søndag på 

restaurant La Villa i Grønland Basar, Oslo. I tillegg er vi engasjert i ulike diakonale arbeid. 

Menighets lederteam består av: 

Lise Kyllingstad, Temesgen Kahsay, Halvor Krunenes, Espen Thilesen og Bente Sandtorp.  

De noe sist nevnte er ansatt i deltidsstillinger som misjonærer på Grønland/Oslo Øst.  

Vi er takknemlige for at vi har fått være med i veiledningsprogram i Misjonskirken de 3 siste 

årene. Takk til Torben Joswig og Misjonskirken for raus inkludering! 

Vi vil også rette en stor takk til Stavanger og Ålgård Baptistmenigheter som over flere år har 

støttet oss økonomisk og til alle andre menigheter og enkelt personer som har gitt oss gaver. 

En stor takk til alle som ber for oss også! 

Vennlig hilsen 

På vegne av Baptistkirken Home 

Bente Sandtorp 

Pastor/daglig leder 

Sak 5/2018 LM
Søknad  om menighetsopptak fra Baptistkirken Home, Oslo



Vedtekter for  

Baptistkirken Home 
§ 1. Navn  
Menighetens navn er Baptistkirken Home, kalt Home Church. Menigheten ble startet som en 
menighetsplante i det norske baptistsamfunn 15.09.2011. 
 
§ 2. Tro 
Home Church er et felleskap som bekjenner Jesus som Herre, og ønsker å leve i etterfølgelse 
av han. Vi bekjenner troen på den treenige Gud; Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, og 
holder Bibelen som rettesnor for tro, liv og lære. 
 
§ 3. Rettslig status 
Home Church er en egen juridisk person som rår over sin egen formue, faste eiendom og de 
midler som til enhver tid tilflyter den. Home Church hefter for sin egen gjeld. Om menigheten 
oppløses tilfaller menighetens aktiva menighetsplanting i Den Norske Baptistsamfunn. 
 
§ 4. Formål 
Menighetens motto er:  
“Vi bryr oss, vi engasjerer oss, vi tror og vi tilber.” 
 
Vi er 

● til for at mennesker skal komme til tro på Jesus, la seg døpe og følge Han. 
● Guds familie og søker å være tilstede for hverandre som søsken. 
● disipler som søker å hjelpe hverandre til å bli mer lik Jesus. 
● involvert i nabolag og bydeler, lokalt og globalt for å gjøre Guds ord og kjærlighet kjent. 

 
§ 5 Medlemskap 
Alle som tror på Jesus Kristus, bekjenner ham som sin Frelser og Herre og lar seg døpe, eller 
tidligere er døpt på bekjennelse av sin tro, og som gir sin tilslutning til felleskapsverdiene, kan bli 
medlem av Home Church. De som ikke er døpt på bekjennelse, kan registreres som 
menighetstilhørige. Menighetens lederteam er ansvarlige for å behandle ønsker om dåp og 
medlemskap. 
 
Opphør av medlemskap skjer når et medlem melder overflytting til en annen menighet eller ber 
om utmelding. Et medlem som aktivt motarbeider menighetens formål og ikke retter seg etter 
gjentatte oppfordringer fra menighetens lederteam, kan fratas sitt medlemskap. Avgjørelsen 
fattes av lederteamet, men kan etter anmodning fra det aktuelle medlem bringes inn for 
fellesskapssmøtet til endelig avgjørelse. 
 
 
§ 6 Felleskapsverdier 
Det forventes at medlemmer og ledere gjøres kjent med og søker å leve i tråd med definerte 
felleskapsverdier. Verdiene utformes av lederteamet og vedtas av fellesskapsmøtet. 
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Vedlegg:  
Felleskapsverdier for medlemmer 

● Være delaktige i at menighetens formål skal bli realisert. 
● Søke etter beste evne, og med Bibelen som rettesnor, å tjene menigheten med 

nådegaver, talenter, økonomiske og materielle ressurser. 
● Søke å støtte hverandre, lederskapet og bidra til konstruktiv utvikling av menigheten. 
● Verne om menighetens enhet og søker å løse eventuelle konflikter i tråd med 

Bibelenes idealer. 
 
Lederteam og hovedledere 

● har et overordnet ansvar for at menighetens formål blir realisert. 
● er pådrivere for initiativ og lyttende til Guds ledelse. 
● søker å leve etter Bibelens beskrivelse for ledere 
● veileder, oppmuntrer og utruster andre til tjeneste 
● opptrer inkluderende og samlende 

 
 
 
§ 7 Felleskapsmøte 
Fellesskapsmøtet søker å komme til enighet om hva Den Hellige Ånd leder fellesskapet til.  
Fellesskapsmøtet er øverste instans og delegerer daglig ledelse til lederteamet. Det innkalles til 
fellesskapsmøte minst 2 ganger i året hvor alle som har tilknytning til fellesskapet kan møte. 
I omfattende beslutninger som strategiske satsninger, ansettelser, vedtekter, valg av lederteam, 
valgkomté og revisor, eiendomshåndtering og større økonomiske saker, avgjøres saken ved 
avstemning blant menighetens medlemmer. Avstemningen avgjøres ved simpelt flertall. Ved 
stemmelikhet faller forslaget.  
 
 
Saksliste skal være tilgjengelig en uke før fellesskapsmøtet. Det skal føres protokoll fra hvor alle 
vedtak nedskrives. Om 1/3 av medlemmene krever det, kan det innkalles til ekstraordinært 
fellesskapssmøte. 
 
 
 
§ 8. Årsmøte 
Et av fellesskapsmøtene skal være årsmøte. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars 
og behandle følgende saker: 
 

● Revidert regnskap for siste år 
● Årsrapport for menigheten 
● Arbeidsplaner for inneværende år 
● Inneværende års budsjett 
● Valg av menighetens lederteam, valgkomité og revisor 
● Andre saker 
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§ 9 Valg 
 
§ 9a Nominasjon 
Alle som regner Home Church som sitt fellesskap kan levere valgkort med forslag på kandidater 
til valgkomité og lederteam. Det foreslås maks 3 personer til lederteam og 1 til valgkomité. 
Valgkort deles ut minst 6 uker før og leveres inn senest tre uker før årsmøtet. Valgkomitéen 
foreslår revisor. Valgkomiteens innstilling kunngjøres en uke i forkant av årsmøtet.  

 
 
§ 9b Valgkomité 
Årsmøtet velger to representanter til valgkomitéen. Representantene må være medlemmer. I 
tillegg består valgkomitéen av daglig leder og en representant valgt av og fra lederteamet. 
Daglig leder har ikke stemmerett. Valgkomiteen velges for et år av gangen og er ansvarlig for 
valg av lederteam og valgkomité. 
Valgkomité organiserer valget under årsmøtet. 
 
Valgkomitéen forbereder valgene, organiserer og distribuerer valgkort i dialog med lederteamet. 
 
§ 9c Lederteam 
Kandidater til lederteamet må være medlemmer av menigheten. Lederteamets leder foreslås av 
valgkomitéen og velges direkte. Deretter velges lederteamet samlet. Benkeforslag aksepteres 
ikke for kandidater til lederteamet. 
 

 
 

Vedlegg: Ønskede egenskaper hos ledere 
 

● Visjonær: Guds Ånd i drømmer, syner og profetisk gave. Jmf. Apg 2:17-18.  
● Viet til ordet og bønnens tjeneste. Jmf. Apg 6:1-7.  
● En tjener: Har vist seg som en tjener i menighetens fellesskap og evner å 

forløse potensialet hos andre mennesker i menigheten. Jmf. Ef 4:11-13.  
● Fredselsker: Ikke kranglevoren, men gjenspeiler Kristi sinnelag ved å strebe 

etter å holde fred i alle relasjoner. Jmf. Fil 2:2-5  
● En god forvalter: Viser klokskap og modenhet i det han eller hun er betrodd av 

verdier. Jmf. Matt 25:14-30.  
● Kjent for sitt gode omdømme: Uklanderlig i sin omgangskrets. Jmf.1.Tim 3:7  
● I stand til å forplikte seg: Holde avtaler samt være medlem av menigheten eller 

villig til å melde seg inn. Jmf. Matt 5.37 

 
 
 
§ 10 Ledelse 
Menigheten ledes av daglig leder/hovedpastor og ansatte/engasjerte medarbeidere i samarbeid 
med lederteamet. Daglig leder/hovedpastor er ikke på valg, men kalt av menigheten.  
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Lederteam består av daglig leder/hovedpastor, lederteamets valgte leder og 5-7 valgte 
medlemmer. Disse velges samlet av årsmøtet for en periode på 2 år av gangen.  
 
Lederteamet er arbeidsgivere og har ansvar for økonomien og at menighetens formål 
realiseres. Lederteamet fører protokoll for vedtak og står ansvarlig for menighetens virksomhet 
ovenfor fellesskapsmøtet. 
 
Lederteamet er beslutningsdyktig når halvparten og minst tre av lederteamets medlemmer 
deltar i beslutningen. Avstemningen avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet faller 
forslaget.  
 
 
§ 11 Økonomi 
Kasserer har ansvar for å føre regnskap og rapportere til fellesskapssmøtet. Fremlagt regnskap 
revideres av menighetens oppnevnte revisor og godkjennes av fellesskapsmøtet. 
   
Daglig leder/hovedpastor og kasserer har prokura hver for seg. Daglig leder/hovedpastor og 
styreleder har signaturrett i fellesskap. 
 
 
§ 12 Vedtektsendringer 
Disse vedtekter kan kun endres på 2 etterfølgende fellesskapsmøter med ¾ flertall. 
 
 
 

Disse vedtekter ble vedtatt __________ (dato) 
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