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Det Norske Baptistsamfunn
Årsrapport for 2017

Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus,
midt i verden med evangeliet!
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Noen høydepunkter
Vi har nådd hundre menigheter
Vi har allerede nådd det visjonære målet fra 2008 om 100 menigheter. Det er gledelig at Immanuel Church
(Iranian Christians in Norway), Porsgrunn, Betel Evangliske Kirke, Stavanger og Gospel Chin Church, Oslo ble
tatt opp som menigheter i Det Norske Baptistsamfunn (DNB).

Integrasjonsleder Matte Marie Hebnes presenterte de nye menighetene for landsmøtet.

Den første iranske menigheten
Det er en stor glede at Immanuel Church (Iranian Christians in Norway) har blitt en menighet i Det Norske
Baptistsamfunn. Det er også den første menighet hvor medlemmene har muslimsk bakgrunn. Vi er også
takknemlige for den rollen Porsgrunn Baptistmenighet har hatt som vertskap og fellesskap for Immanuel
Church i Det Norske Baptistsamfunn.

Norway Chin Christian Federation har blitt en arbeidsgren i Det Norske Baptistsamfunn
Norway Chin Christian Federation (NCCF)og Det Norske Baptistsamfunn har ønsket et tetter samarbeid og det
var med stor glede at vi på landsmøtet kunne ønske NCCF velkommen som arbeidsgren i DNB. NCCF består av
18 menigheter og fellesskap, hvorav de fleste er baptister, men det er også en pinsemenighet.
Vi gleder oss til tettere samarbeid, både i vårt nasjonale og vårt internasjonale arbeid.

Hovedlinjer og endringer
Baptistsamfunnet har vedtatt ny femårsplan for vårt felles arbeid
Landsmøtet vedtok i juli en femårsplan for vårt felles arbeid.
Vi har som hovedmål å være et flerkulturelt kirkesamfunn i vekst der mennesker blir frelst!
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Menighetsutvikling, menighetsplanting og Internasjonalt engasjement er hovedfokusområdene og det vil
gjenspeile seg i våre prioriteringer de neste fem årene.

Statistikk
I 2017 ble det opptak av tre nye menigheter, da Betel Evangeliske Kirke, Gospel Chin Church og Immanuel
Church (Iranians Christians in Norway) ble tatt opp som medlemmer av DNB. Ved utgangen av 2017 var 101
menigheter tilsluttet DNB.
Vi gleder oss over positiv utvikling i medlemstallet med nær en prosent. I mange av menighetene ser vi god
utvikling og vekst. Vårt håp er at styrket fokus på menighetsutvikling og menighetsplanting skal gi fornyet
fremdrift for våre menigheter og nye fellesskap. Et viktig grunnlag for å fortsatt være et kirkesamfunn i vekst.
Statistikk for 2017 viser følgende tall
Distrikter

Nord

Midt

Vest

Sør

Øst

Totalt

2016

2015

2014

Menigheter

20

12

17

17

35

101

98

96

97

Dåpshandl.

1

6

32

16

17

72

66

108

103

708

550

1499

1224

2117

6470

6424

6525

6506

2470

2117

4341

11707

11698

11960

11934

Døpte medlemmer
Juridiske
medlemmer

1769

1010

Nasjonal misjon
Menighetsutvikling
Menighetene er bærebjelkene i arbeidet til baptistsamfunnet. Landsmøtet 2017 vedtok et styrket fokus på
menighetsutvikling og vi har derfor i løpet av året endret stabssammensetning. Roger Dahl har overtatt
ansvaret for menighetsutvikling og er allerede i gang med å forberede de nye strategiene for
menighetsutvikling fra 2018‐2022 med fokus på fellesskap som første tematikk.

I Arendal inviterte menigheten nabolaget på åpent hus da e skulle feire jubileum. Godt initiativ for fortsatt god
utvikling. Foto: Jakob Gjøsæter
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Veiledning
Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)
DNB har avtale med Høyskolen for Ledelse og Teologi om veiledning av menigheter og pastorer. Fem
menigheter har hatt veiledning i løpet av året, mens ti pastorer har vært med i gruppeveiledning. Bente
Sandtorp og Truls Åkerlund er ansatt i til sammen 35 % stilling for å veilede DNB sine menigheter.
«Vekst» menighetsutviklingsseminar har også i 2017 blitt videreført for sju menigheter, et 24 timers erfarings‐
og læringsfellesskap. Denne gangen med tema «Smågrupper» og det svenske pastorparet Agneta og Mikael
Hallenius fra Örebro som foredragsholdere. Vi utvidet gruppen med tre gjestemenigheter som var opptatt av
temaet, og har også lagt all undervisningen tilgjengelig på intranett. Tilbakemeldingene fra menighetene er
udelt positive.
Det har vært regional veiledning i Rogaland der tre menigheter møtes med veilederne.
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, Sten Sørensen og i tillegg er Terje Aadne NaMu‐
autorisert veileder. DNB ble mot slutten av året invitert inn som partner i NaMu Norge.
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 ikke vært prosesser i
forhold til menighetene i 2017.
Medlemmer av tjenesten har vært involvert i andre prosesser.

Rekruttering av medarbeidere
I samarbeid med Ung baptist har vi tatt initiativ til tettere kontakt med baptistene som studerer på Høyskolen
for Ledelse og Teologi og lagt en plan for videre arbeid. Den innbefatter lunsjinvitasjoner til studentene, og
tilbud om individuelle samtaler om tjenestemuligheter. Første kontaktpunt med studentene ble gjennomført i
2017. Dette sammen med andre tiltak for rekruttering av medarbeidere vil bli ført videre.

Baptistenes teologiskole
18.‐19. september arrangerte vi i samarbeid med Høyskolen for Ledelse og Teologi kurs med fokus på baptistisk
identitet og lederrollen. Kurset hadde 18 deltakere. Faglig dekker kurset kravet om kunnskap i baptistisk
identitet og historie slik det er formulert i forkynnergodkjenningsordningen.

Menighetsbesøk
Staben har i 2017 gjennomført en rekke
menighetsbesøk.
Det har vært besøk på gudstjenester, i
menighetsråd samt møter med pastorer og
ledere. Det er viktig å besøke menighetene
for å forstå og få innsikt i den lokale
situasjonen. Og for å å bidra til
menighetenes utvikling med det
Baptistsamfunnet kan tilby av støtte.
Vi tror også besøkene bidrar til inspirasjon
og styrket identitet rundt vårt felles arbeid
og våre felles målsettinger.
Fra menighetsjubileum i Oppdal.Foto: Haldor Strand
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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.
Nasjonalt Menighetsplanterteam
Landsmøtet 2017 vedtok et styrket fokus på
menighetsplanting og har opprettet et
nasjonalt menighetsplanterteam som i 2017
har bestått av Bente Sandtorp, Magnar
Mæland, Linda Aadne, Jan Sverre Bekkelund,
Paul Omayio, Za Tlung og Terje Aadne. Teamet
har som oppgave å løfte opp og styrke
menighetsplanting i Baptistsamfunnet.
Menighetsplanterteamet har definert noen
viktige rammer som bør være på plass for at
våre nye strategier for menighetsplanting skal
lykkes.







Ansatt med menighetsplanting som hovedfokus
Samarbeid med Misjonskirken Norge om menighetsplanting
Utvikling av partnerprogram og fond for menighetsplanting
Regionalt fokus og samarbeid rundt både menighetsutvikling og menighetsplanting
Arbeide for en kulturendring som kan skape en bevegelse av menigheter som ser det som naturlig å
plante menigheter og støtte menighetsplanting.
Rekruttering og oppfølging av mennesker med kall til pionertjeneste

Generalsekretær Terje Aadne har som en konsekvens i løpet av året dedikert mer av sin tid til
menighetsplanting som en prioritert del av sin stilling og overlater ansvaret for menighetsutvikling til Roger
Dahl.
Samarbeidet med Misjonskirken Norge er allerede etablert. Baptistkirken Home er i veiledning i Misjonskirken
og vi har begynt planlegging av felles Vekstakademi for menighetsutvikling og menighetsplanting sammen med
Misjonskirken. Dette finner sted i juni 2018.
Menighetsplanterteamet deltok i november på Sendt ‐ nasjonalt læringsfellesskap. Menighetsplanterteamet,
sammen med Terje Aadne, arbeider videre med å sette våre nye strategier og handlingsplaner for
menighetsplanting ut i livet.
Vi har i 2017 tatt opp tre nye menigheter som enten har vært i en menighetsplantingsprosess eller søkt om
medlemskap som etablert menighet. Vi er takknemlig for begge deler og fortsetter kontakten med nye
fellesskap.
Vi har en visjon om at igjen skal menigheter plante menigheter i Baptistsamfunnet og pionerer skal oppleve kall
til å bryte nytt land.

Flerkulturelt arbeid
Integreringsarbeidet er en viktig del av nasjonal misjon. Vi er blitt et flerkulturelt kirkesamfunn og dette
arbeider vi for at skal gjenspeiles på alle plan. Arbeidet har bidratt til at nye internasjonale menigheter tas opp i
kirkesamfunnet vårt, en foryngelse av medlemsmassen og til et mer mangfoldig kirkesamfunn med en bredere
appell utad.
Hovedfokus
Hovedfokuset i 2017 har vært oppfølging av migrantmenigheter og flerkulturelle menigheter, samt å knytte
kontakter med nye menigheter/fellesskap. Vi har også hatt mye kontakt med en tamilsk gruppe i Bergen.
Videre har vi styrket samarbeidet med Norway Chin Christian Federation (NCCF) og Karen Baptists in Norway
(KBN), hvor den førstnevnte ble tatt opp som arbeidsgren i landsmøtet.
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Ansattes aktiviteter
Integrasjonspastoren har brukt en del tid på arbeid i Burma. Integrasjonsleder Mette Marie Hebnes har hatt 13
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 hatt fire møter med NCCF og to møter med KBN, samt deltatt på
karensk Europeisk konferanse på Løten i august. I forhold til barn og unge deltok integrasjonsleder på MG Nord
(Multuikulturell generasjon) festival som ble arrangert for flerkulturelle ungdom i forbindelse med Nord‐Norges
distriktsstevne på Andenes. Integrasjonsleder talte også på kvinnestevne i Hamar og har deltatt på kurs i
medlemsregistrering, samt våre viktigste fellesarrangement med lederkonferansen, landsmøtet og Blink i
spissen.
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 lignende 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 er nestleder i styret til Kristent
Interkulturelt Arbeid (KIA) og har også tatt på seg
noen administrative oppgaver i organisasjonen. Hun
var med i komiteen som arrangerer fakkeltog for
forfulgte kristne i Stavanger, og er nemndmedlem i
Utlendingsnemnda hvor hun deltok i to
nemndmøter i 2017 (fem saker ble behandlet).
Integrasjonspastor har vært styreleder i Norway
Chin Christian Federation (NCCF) fram til sommeren
2017.

Malin Anthonystallin og Vinusha Pathmasri delte
fem tips om å leve mellom to kulturer på nettsiden,
en erfaring mange unge baptister i Norge har.
FOTO: Espen Thilesen

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 er mitt i sin ledertrening og det er
en klar flerkulturell deltagelse.
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. Åtte menigheter menigheter
har, eller er i ferd med å få, en egen Levende tro plan, mens 16 menigheter er i prosess i forhold til slik plan.
Vi har sett at overgangene mellom ulike aldersgrupper er krevende. Overgangen fra tenåring til ung
voksen/student har vært ekstra krevende. I samarbeid med Ung baptist har vi ønsket å løfte arbeid for
aldersguppen. Derfor gikk vi inn med støtte da Oslo 1. Baptistmenighet ønsket å ansette studentarbeider.
Ung baptists satsning med Ung kloster er et tydelig tiltak for aldersgruppen ung voksen/student. Høsten 2017
ble det etablet tre bofellesskap, et i Kristiansand og to i Oslo, for unge mennesker. I tillegg til å bo sammen er
det lagt opp til et regelmessig andaktsliv og tjeneste i lokal menighet.
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.
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Fellesarrangement
Vi har i løpet av året lagt til rette for møteplasser. På begge de store fellessamlingene var tematikken basert på
formuleringen Jesus – den store forskjellen.

Blink
Blink, 5.‐.9. juli i hadde 443 registrerte personer, og som vanlig var mange innom stevnet på besøk. Alle som
deltok på Blink 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. 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.
Dessverre har vi ikke oppnådd økt oppslutning om Blink, slik vi håpet ved omleggingen til fast stevnested fra
2012. Det vi i løpet av denne perioden har oppnådd er tydeligere familiefokus, langt enklere planlegging og en
tydeligere gjenkjennelse fra år til år.

Landsmøte
Stevnedagene startet med landsmøtet 5.‐6. juli, som i forkortet form ble et av årets høydepunkter. På
landsmøtet var det 161 delegater fra 54 menigheter.

Debatten på landsmøtet engasjerte og utfordret i forohld til bruk av ressurser

Lederkonferanse og pastordager
Baptistenes Lederkonferanse, 10.‐12. mars, har etablert seg som vår viktigste arena for lederutvikling og
inspirasjon. Konferansen hadde 285 registrerte deltagere. Det var stor spredning både aldersmessig, kulturelt
og i forhold til oppgaver i menigheten. 53 deltok på pastordagene i forkant.
Konferansen var på Scandic Ambassadeur hotel i Drammen, og i kombinasjon med baptistkirken, enkel
tilknytning til tog og landets hovedflyplass er logistikken enkel. Pastordøgnene i forkant av konferansen er en
viktig møteplass for pastorer.

Regionale samlinger
Vi tror fellesskap mellom menighetene er viktig. Flere steder, og spesielt i Nord‐Norge, er det et tydelig
fellesarbeid mellom menighetene.
Baptistsamfunnet var med på å initiere to samlinger i Midt‐Norge, med tilbud om både et regionalt
læringsfellesskap, med undervsining og veiledning av Ommund Rolfsen, og den regionale familiesamlingen –
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Midtpunkt. På Midtpunkt var Arild Brun Svendsen med som forkynner. Deltakerne kom fra Vikna i nord til
Oppdal i sør.
Basert på veiledningssamarbeidet som Ålgård, Sandnes og stavanger baptistmenigheter har hatt med våre
menighetsveiledere har fellesstillak som BRU (Baptistene i Rogalands ungdomsgudstjenester), Vekst i vest og
pastorveiledning vokst fram.

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 har i en periode drevet to pastorskoler ‐ en i Bondo og en i Buta, samt fire
ambulerende evangelistskoler på ulike steder i Bas‐Uélé. Sommeren 2017 ble pastorskolen i Buta avviklet, og
elevene overført til Bondo.
Pastorelevene som avsluttet utdannelsen sin sommeren 2017 fikk utdelt hver sin bibel og sangbok. Dette var
en gave fra Misjonærforeningen.

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 2017 stod en ny fødestue i Dengu klar.

NORAD‐prosjekter
2017 har vært et utrolig hektisk år i forbindelse med at Digni har søkt om ny 5‐årsavtale med Norad. Alle Dignis
medlemsorganisasjoner måtte gjøre en ekstrarapportering på resultater fra prosjektene i perioden 2013‐2106,
samt utarbeide organisasjonssøknad, landplan, langtidsbudsjett og strategisk plan for bistandsarbeidet.
Kravene fra NORAD har også blitt enda strengere, så arbeidet med utarbeidelse av et nytt prosjektdokument
for PIADBU (et samfunnsbyggende prosjekt) har tatt utrolig mye tid og krefter. Alle prosjekter må også
presentere et resultatrammeverk med forventede resultater på tre ulike nivå, per år, og for hele
prosjektperioden. Dette er nytt og krevende for CBCN og DNB.
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Evaluering er en viktig del av bistandsprosjektene. Bildet er fra evalueringsbesøk i Kongo
I 2017 har vi mottatt NORAD‐støtte til tre prosjekter:
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.
Ca 12.000 personer er med i sparegrupper, og ca 3.000 personer har lært seg å lese og skrive.
Noen av de som har lært seg å lese og skrive har startet på gunnskolen for å kunne ta videre utdanning, flere
har fått oppgaver i kirken som krever lese‐ og skriveferdigheter, og noen har blitt landsbyledere.
Fra medlemmer i sparegruppene får vi høre om en bedre økonomisk situasjon som gjør det mulig for dem å
betale skolepenger for barna, samt å betale for helsekonsultasjoner og medisin. Noen har også kjøpt seg utstyr
til hjemmet som de ikke hadde mulightere for tidligere.
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. Prosjektet
ble evaluert i februar, og konklusjonen er at støtte til skolearbeidet til CBCN er viktig, og at den bør fortsette i
tiden fremover.
Kompetanseheving
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, slik at de skal kunne være i stand til å
møte kravene fra NORAD i forhold til planlegging, oppfølging og evaluering av prosjekter.

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.
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.

10

Thailand
Baptistene i Norge og Thailand Lahu Baptist Convention (TLBC) har samarbeidet i mange år. Det startet tidlig på
2000‐tallet med ungdomsforbundet vårt. 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. De opplever stadig at folk kommer til tro på Jesus.
Generalsekretæren for TLBC var i Norge sammen med kona si i september. De besøkte menighetene i
Fredrikstad, Ålgård og Sandnes.

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. Han startet opp i april 2015 med 12 troende, og nå har de vokst til ca 30. I
tillegg til å lede menigheten, drar pastoren hver kveld til en landsby i nærheten, for å ha leksehjelp med fem
ungdommer som ikke har råd til å betale for dette – noe som er vanlig i området.
Håpet fremover er å kunne starte opp med søndagsskole så snart som mulig.

Menighetsplantere
Mission Partners er et prosjekt som drives av European Baptist Federation (EBF). Det går ut på at europeiske
baptister støtter lokale menighetsplantere over en periode på fem år. Vi har støttet en menighetpslanter i Riga
gjennom fem år, og i 2017 fikk vi ansvar for en ny i Grodno i Hviterussland. I tillegg støtter vi en i Iran og en i
Yerevan i Armenia. I september var en gruppe fra menigheten i Skien på besøk i Yerevan, hos
menighetsplanteren der. Det ble et sterkt møte!
Gjennom EBMI (European Baptist Mission International) støtter vi en menighetsplanter i Izmir i Tyrkia.

Administrasjonen
I 2017 har administrasjonen Stabekk utført 5,6 årsverk i 7 måneder og 5,1 årsverk i 5 måneder. 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. Fra høsten 2017 har
Terje Aadne hatt hovedansvar for
menighetsplanting i DNB i tillegg.
Roger Dahl har vært ansatt i full stilling som
informasjonsleder og har i tillegg hatt hovedansvar
for tilrettelegging og gjennomføring av de større
fellesarrangementer Blink og lederkonferansen. Fra
høsten 2017 har Roger Dahl overtatt hovedansvar
for menighetsutvikling og fortsatt som leder av
informasjon i DNB med redusert tid.
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 og sitter i styret for IBTSC.
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Lise Kyllingstad har vært ansatt i full stilling som misjonsleder 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 i DNB.
Peter Ngaidam har vært ansatt i full stilling som integrasjonspastor til 1. august 2017 og har etter 1. august gått
over i en 50 % stilling. Peter Ngaidam har arbeidet med flerkulturelt arbeid med særlig fokus på medlemmene
fra Burma, og 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 OTP‐
ordning 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.

Hovedstyret
Hovedstyret (HS) har i første halvår av 2017 bestått av følgende medlemmer:
Hege Norøm (Sandefjord/leder), Jon Vestøl (Kragerø/nestleder), Egil Sagen (Trondheim), Dag Frode Vaagsnes
(Stavanger), Hermod Bakkevoll (Andenes), Inga Marie Tolås (Tistedal), Kuwah Paw Htoeleh (Lillehammer),
Maung Maung (Langesund) og Halvor Krunenes (Home Church, Oslo).
Hovedstyret (HS) har etter valget på landsmøtet 2017 bestått av følgende medlemmer:
Magnar Mæland (Ålgård/leder), Jon Vestøl (Kragerø/nestleder), Egil Sagen (Trondheim), Dag Frode Vaagsnes
(Stavanger), Hermod Bakkevoll
(Andenes), Kuwah Paw Htoeleh
(Lillehammer), Nathan Maung
(Langesund), Halvor Krunenes (Home
Church, Oslo). og Reine Cihiluka‐Brevik
(Home Church, Oslo).
HS har hatt fem møter i løpet av 2017
og behandlet 72 saker.
Arbeidsutvalgets (AU) medlemmer har
før landsmøte bestått av: Hege
Norøm, Jon Vestøl og Halvor
Krunenes. Etter landsmøtet harHS
konstituert AU med Magnar Mæland,
Jon Vestøl, Reine Cihiluka‐Brevik og
Halvor Krunenes.
Magnar Mæland tok over som hovedstyreleder etter
Hege Norøm på landsmøtet 2017

Overordnede målsettinger
I 2017 vedtok landsmøtet strategi for DNB sitt arbeid for 2018‐22. Hovedstyret, stab og menigheter har
sammen arbeidet for å nå de målsettingene som landsmøtet vedtok for 2016 – 2017, samtidig som
implementering av nye strategier for 2018 – 2022 har blitt påbegynt i løpet av 2017. Spesifisert rapport på
overordnede målsettingene kan fås ved henvendelse.

Samarbeid
BWA, EBF og EBM International
DNB er medlem av, og støtter økonomisk våre to nærmeste internasjonale kontakter: Baptist World Alliance
(BWA) og European Baptist Federation (EBF). DNB har i 2017 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.
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Samarbeidet med European Baptist Mission International (EBMInterntional) er fortsatt omfattende. Arild
Harvik har vært president hele 2017. DNB har vært representert ved Lise Kyllingstad og Inga Marie Tolås.
Terje Aadne har deltatt i styringsgruppen for utvikling og drifting av lederprogrammet Transform, et
internasjonalt program for unge ledere i regi av EBF. Lise Kyllingstad er mentor for en deltager i programmet.
Terje Aadne har deltatt i Nordisk Baltisk samarbeid.

Internasjonale baptistgjester
Det er uttalt målsetning at vi ønsker å invitere representanter fra internasjonal baptisme til våre
fellessamlinger. I 2017 hadde vi derfor besøk fra Hikmat Kashouh fra Arab Theological Institute i Libanon som
deltok på lederkonferansen.

Ekumeniske kontakter
Nasjonalt er våre viktigste felleskirkelige kontakter Norges kristne råd (NKR), Digni, Kirkens Nødhjelp,
Bibelselskapet, Familie & Medier, Norme, Kristelig studieforbund, Sendt og Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA).
Terje Aadne har i 2017 vært styreleder for Norges Kristne Råd. 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.
Elektroniske plattformer
DNBs hjemmeside gir god informasjon om Det Norske Baptistsamfunns arbeid, det er linker til menighetene, til
nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og til intranettet.
På intranett.baptist.no publiseres all viktig informasjon for menighetsledere og pastorer. 74 nyhetssaker er lagt
ut. De fleste av disse deles i epost til menighetsledere, pastorer og andre ledere i Baptistsamfunnet. Intranett
vedlikeholdes med sikte på at det skal være Baptistsamfunnets lederhåndbok, der all relevant informasjon
finnes samlet.
Nettstedet baptist.no er nyhetsformidler, i 2017 ble det lagt ut 168 nyhetssaker. Mange av sakene deles også
på Facebook. Totalt har vi lagt ut 192 saker der, på det meste har vi nådd 5400 personer, mens de fleste
oppslagene når noen hundre. I de åtte nyhetsbrevene har vi delt 72 saker. Siste nyhetsbrev ble sendt til 735
mottakere og hadde åpningsfrekvens på 49 prosent. På Facebook har vi 1047 følgere. Blink og
lederkonferansen markedsføres aktivt på Facebook.
Magasinet
Baptist.no ble gitt ut fire ganger og distribueres kostnadsfritt. Siste nummer gikk til 2.200 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 2017 ga en respons på kr 137 225 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 2017 ble det
samlet inn kr194 2251 med giroene som følger med magasinet.
Baptistsamfunnets årbok
Årboka ble også i 2017 publisert sammen med sakspapirene for Landsmøtet og finnes tilgjengelig i elektronisk
utgave på intranett.

Økonomi
Formålet til DNB er ikke å ha overskudd, men å ha aktivitet som gjør oss i stand til å nå de mål vi har satt oss. Vi
gjør opp regnskapet for 2017 med et godt overskudd også i år, men justert for ekstraordinære inntekter og
overføringer fra fond blir resultatet negativt.
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Regnskapet for 2017 viser at vi har en nokså stabil gaveinngang, og i tillegg har vi mottatt et par store
testamentariske gaver. Dette gir en total på innkomne gaver på nesten 4 millioner kroner. Sammenlignet med
2016 er dette en nedgang, men grunnet noen ekstraordinære innsamlingsaksjoner i 2016 blir resultatet
omtrent som fjoråret. Dette gir noen utfordringer siden vi har økende kostnader på alle områder. Særlig på
internasjonal misjon blir dette tydelig, med synkende kronekurs og økende administrative og operasjonelle
kostnader. Streng kostnadskontroll er dermed noe vi har tydelig fokus på.
Vår takk går til alle de menighetene og enkeltpersonene som med sine gaver har gjort oss i stand til å drive et
omfattende og fruktbart arbeid i inn‐ og utland også i 2017.

Voksenopplæringsmidler
Det Norske Baptistsamfunn er medlem av Kristelig studieforbund (K‐stud). Ved det får en tilgang til statlige
tilskudd til voksenopplæring.
Det er i 2017 registrert 3151 studietimer fordelt på 107 kurs, som har hatt 888 deltakere. Aktiviteten har
generert overføringer via voksenopplæringsbudsjettet på 284 869 kroner til menighetene. Det er 15
menigheter som har benyttet ordningen. Fem av våre migrantmenigheter står for drøyt 60 % av mottatt
tilskudd. Reelt nivå på opplæring som kunne gitt støtte i våre menigheter er langt høyre enn de rapporterte
tallene.

Framtidige prioriteringer
Vi har i 2017 vedtatt 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 vårt 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 2017 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
Magnar Mæland
styreleder
Dag Frode Vaagsnes Halvor Krunenes
Egil Sagen

Nathan Maung Jon Vestøl

Reine Cihiluka‐Brevik Kuwah Paw Htoeleh
Terje Aadne
Generalsekretær
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