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Årsrapport 2018 Det Norske Baptistsamfunn

2018 ble siste året med Blink‐festival …

Barn og ungdom vil vise vei videre!
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Noen høydepunkter
Regionale menighetsrådgivere
Baptistsamfunnet ønsker en større nærhet til menighetene og har derfor på tampen av 2018 landet etablering
av en stab av menighetsrådgivere som primært jobber regionalt. Ordningen vil i første omgang være et
prosjekt, men vi har tro på at dette vil kunne bli en langsiktig ordning til gagn for menighetene.

Tre nye menigheter
Vi blir flere menigheter! I 2018 ble tre menigheter opptatt på landsmøtet. Home Church, en flerkulturell
menighetsplanting på Grønland i Oslo, Grace Church en etablert vietnamesisk menighet på Lørenskog og Chin
Bethel Church fra Egersund. Gleden er stor over at flere menigheter opprettes og blir knyttet til oss som
baptistbevegelse.

Strategiske omprioriteringer
Viktige strategiske prioriteringer er gjennomført i 2018. Siste utgave av magasinet Baptist.no er utgitt og
sommerstevnet Blink er avholdt for siste gang i sin nåværende form. Samtidig er avtalen med Høyskolen for
Ledelse og Teologi om menighetsveiledning avsluttet.
I sum gir dette rom for blant annet satsningen på regionale menighetsrådgivere.

Hovedlinjer og endringer
Flerkulturelt kirkesamfunn i vekst
Vårt hovedmål er å være et flerkulturelt kirkesamfunn i vekst der mennesker blir frelst!
Menighetsutvikling, menighetsplanting og internasjonalt engasjement er hovedfokusområdene for
Baptistsamfunnet frem til 2022 og det vil gjenspeile seg i våre prioriteringer.
Vi er blitt et flerkulturelt kirkesamfunn og dette arbeider vi for at skal gjenspeiles på alle plan. Det flerkulturelle
arbeidet har bidratt til mange nye internasjonale menigheter og flerkulturelle menigheter. Som flerkulturelt
kirkesamfunn og menigheter er det vår visjon at vi med Guds rike mangfold og uttrykk i enda større grad kan nå
generasjoner og folkeslag med evangeliet

Statistikk
I 2018 ble det opptak av tre nye
menigheter, da Grace Church,
Chin Bethel Church og Home
Church ble tatt opp som
medlemmer av Det Norske
Baptistsamfunn. Ved utgangen
av 2018 var 104 menigheter
tilsluttet kirkesamfunnet.
Vi gleder oss over positiv
utvikling i medlemstallet med
127 flere medlemmer enn året
før. I mange av menighetene ser
vi god utvikling og vekst. Vårt
håp er at styrket fokus på
menighetsutvikling og
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menighetsplanting skal gi fornyet fremdrift for våre menigheter og nye fellesskap. Et viktig grunnlag for å
fortsatt være et kirkesamfunn i vekst.
Statistikk for 2018 viser følgende tall
Distrikter

Nord

Midt

Vest

Sør

Øst

Totalt

2017

2016

2015

Menigheter

20

12

18

17

37

104

101

98

96

Dåpshandl.

1

2

23

7

10

43

72

66

108

700

542

1588

1249

2518

6597

6470

6424

6525

2612

2149

4343

11861

11707

11698

11960

Døpte medlemmer
Juridiske
medlemmer

1756

1001

Nasjonal misjon
Menighetsutvikling
Baptistsamfunnet er en menighetsbevegelse, og de 104 baptistmenighetene utgjør ryggraden for alt arbeidet
som skjer innen Baptistsamfunnet, enten det er menighetsplanting, aktiviteter for barn og unge, utrustning
diakonalt‐ og misjonalt arbeid i Norge og i internasjonalt.
I strategi for menighetsutvikling legger vi opp til å styrke menighetene ved å styrke relasjonene både
menneskelig og åndelig, utruste ledere og inspirerer til å rette fokuset ut, slik at vi kan bidra til større
rettferdighet. Roger Dahl har ansvar for å følge opp strategi for menighetsutvikling.

Menighetsrådgivere
For å jobbe mot målsettingene våre er det viktig med større nærhet til menighetene. I 2018 har vi etablert av
en stab av menighetsrådgivere. I ansvarsområdet til menighetsrådgiverne ligger å være førstelinje mellom
menighetene og kirkesamfunnet, være pådrivere for endringsprosesser, være rådgivere, bidra til regionale
fellesskap, sikre en god personaloppfølging og være samtalepartner for ansatte, og i tillegg, i den grad det er
naturlig, kunne avhjelpe pastorale behov i menighetene og bidra til å løse konflikter.
Ordningen vil i første omgang vær et prosjekt, men vi tror vi har startet en langsiktig ordning til gavn for
menighetene. Vi har ansatt tre nye medarbeiderne; Dag Eivind Noreid på Sør‐ og Vestlandet og Atle Henning
Eidem og Agnar Sæli på Østlandet. Alle tre begynner i sine stillinger fra februar 2019. Hermod Bakkevoll som er
distriktsarbeider i Nord‐Norge blir koblet opp mot menighetsrådgiverne. Det samme vil Roger Dahl og Peter
Ngaidam, som arbeider sentralt i Baptistsamfunnet, være. Roger Dahl vil ha et spesielt fokus på Midt‐Norge og
Peter Ngaidam har allerede ansvar for menighetene fra Burma.
Menighetsrådgiverne vil dekke landet geografisk, men også bruke sin spisskompetanse der det trengs. Arbeidet
koordineres av Roger Dahl.
HLT‐veiledning
Avtalen med Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) om veiledning av menigheter og pastorer med Bente
Sandtorp og Truls Åkerlund ble avslutten etter sommeren 2018. Baptistsamfunnet er takknemlig for den store
innsatsen og viktigheten dette arbeidet har hatt.
Ti pastorer har vært med i gruppeveiledning. En ordning som fortsatt føres videre i en avtale med Sandtorp og
Åkerlund.
Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)
Baptistsamfunnet gikk fra januar inn som partner i NaMu. Vi får med det tilgang på anlyser og ulike verktøy
som gir hjelp og forståelse i arbeidet med menighetsutvikling og som veiledningsverktøy. Det har vært NaMu
prosesser i to menigheter. Vi har en aktiv NaMu‐veileder; Sten Sørensen. I tillegg er Terje Aadne NaMu‐
autorisert veileder.
Veiledningstjeneste
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Det Norske Baptistsamfunns veiledningstjeneste til hjelp for menigheter i forhold til konfliktløsning består av
Hermod Bakkevoll, Kristin Krunenes, May‐Britt Lund og Ingrid Hartveit Svendsen, og ble i løpet av 2018 utvidet
med Magnar Mæland og Leif Vollan.
Medlemmer av tjenesten har vært involvert i prosesser og bidratt til løsning.

Utrustning‐ og rekruttering av nye ledere og medarbeidere
I samarbeid med Ung baptist har vi prosjektet Ungt Lederskap, som har til hensikt å utvikle morgendagens
ledere både for kirke og samfunn, og er for unge mellom 17 og 25 år. Programmet har vist gode resultater;
noen av deltagerne er nå aktive i styrer og verv i både Ung baptist, Baptistsamfunnet og menighetsliv. Den
tredje gruppen startet høsten 2018 på sitt toårsløp. Sveinung Vaagen har vært prosjektleder.
Ung baptist og Baptistsamfunnet har jobbet for tettere kontakt med baptistene som studerer på Høyskolen for
Ledelse og Teologi, og lagt en plan for videre arbeid. Den innbefatter lunsjinvitasjoner til studentene en til to
ganger i halvåret, og tilbud om individuelle samtaler om tjenestemuligheter. Studentene får tilbud om rabatt
på Lederkonferansen.

Menighetsbesøk
Staben har i 2018 gjennomført besøk i en rekke menigheter.
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.

Carson Baptist Church i Grimstad flyttet inn i sin nye kirke 1. desember. Foto: Peder M Liland

Måloppnåelse menighetsutvikling
Vi har disse hovedmålene for menighetutvikling i Baptistsamfunnet for 2018 ‐ 2022. Måloppnåelse for 2018 ses
i lyset av femårs perioden.
 Økning i medlemstallet i menighetene og antall barn og unge i menighetene
Fra 2017 til 2018 har registrerte medlemmer i virksomhet for barn og unge økt fra 3959 til 4597. De samme
kan være registrert i flere lokallag
 Økning i antall dåpshandlinger i menighetene
Vi har bare fått rapporter om 43 dåpshandling mot 72 i 2017. Det er sannsynligvis underrapportering da
bare vel halvparten av menighgeteen har levert årsrapporter
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 Økning i gjennomsnittlig gudstjenesteoppslutning i menighetene
I de rapporterte tallene for gudstjenesteoppslutning sr vi en økning på fem prosent. For 2018 har vi
tallgrunnlag for mindre enn en tredel av menighetene. I 2017 for knapt halvparten av menighetene
 Økning i antall menigheter med barne‐ og ungdomsarbeid
I 2017 var det registrert lokallag i 54 menigheter, mens det var 58 menigheter med lokallag i rapportåret.
 Økning i antall flerkulturelle menigheter
Siden så mange menigheter ikke har levert inn årsrapport med egenvurdering må vi støtte oss på
administrasjonens vurderinger som ble gjort første gang i 2018. En har vurdert at det er 27 menigheter der
virksomheten tydelig er rettet mot flere etniske grupper (også etnisk norsk)

 Minst ti menigheter er engasjert i lokalt utadrettede prosjekter
Vi har ikke full oversikt over landet, men vet at minst åtte menigheter deltok i, eller selv gjennomførte
tiltak, i 2018
 Tilstrekkelig med pastorer og ledere i menighetene
Vi vet at minst seks menigheter ønsker å ansette nye pastorer. De fleste menighetene har dyktige lokale
ledere. Vi erfarer at hjelp med forkynnelse er et behov i enkelte av menighetene uten ansatt pastor. I
Karen‐menighetene er det behov for flere godkjente pastorer
 Forkynnergodkjenningsordningen brukes ved alle ansettelser av pastorer og forkynnere
Vi har i 2018 ikke vært tett involvert ved de fleste ansettelser. Menighetsrådgiverstillingene vil gi tettere
relasjon til menighetene, også i forohld til ansettelser
 Alle menigheter med barn og unge har trosopplæringsplan
Vi er langt unna målsettingen. Så langt vi vet har åtte menigheter vedtatt en plan. Rundt 25 menigheter har
vært i prosesser om levende tro. Menighetsrådgiverstillingene vil gi tettere bedre oppfølging overfor
menighetene
 Barn, tenåringer og unge voksne får hjelp til å leve ut troen i dagens samfunn
Det er et løpende fokus hos Ung baptist. Vi ønsker i vår rådgivning til menighetene å fokusere tydelig på
behov for å hjelpe unge i deres tro og å leve som kristne.
 100 ungdommer er til enhver tid i et ledertreningsprogram, derav minst 20 unge med flerkulturell bakgrunn
Ung baptist oppgir at 52 unge er med i ledertreningsprogrammene, drav 10 migranter
 Alle unge som gjennomfører ledertrening får en mentor/åndelig far eller mor
Ung baptist sikrer at alle unge får en mentor
 Pastorer, ledere, ansatte i virkegrenene og unge i ledertrening skal tilbys mulighet for retreater for åndelig
fordypning og vekst
Punket ble satt inn i planene på landsmøtet 2018. Det er gjort forberedelser for en retreat for baptistledere
i 2019
 Menighetsmedlemmer, inkludert barn og unge, skal bli bevisstgjort på egne nådegaver og utrustet til å
bruke dem i praksis
På grunn av mye arbeid med tilrettelegging for menighetsrådgivere er tydelig fokus på dette utsatt
 God inkludering av nye menigheter i kirkesamfunnet
10 migrantmenigheter deltok på landsmøtet og 13 på lederkonferansen. Seks menigheter har deltatt i
regionale samlinger
 Det flerkulturelle skal gjenspeiles på alle nivåer
I planleggings‐ og forberedelsesarbeid står det høyt i bevistheten. Tre av ni medlemmer i Hovedstyret er
migranter, lederkonferansens styringsgruppe vil utvides med representant for Norway Christian Chin
Federation fra 2019. 16,6 % av alle medlemmer i Det Norske Baptistsmfunns styrer, råd og utvalg har annet
enn norsk‐kulturell bakgrunn

Menighetsplanting
Baptistsamfunnet tror menighetsplanting er viktig for å nå nye grupper med evangeliet, og har det som et av
tre strategiske områder.
Nasjonalt Menighetsplanterteam
Vi har i 2018 arbeidet etter de vedtatte strategiene Landsmøtet 2017 og har utvidet det nasjonale
menighetsplanterteamet slik at det nå består av Bente Sandtorp, Magnar Mæland, Linda Aadne, Jan Sverre
Bekkelund, Paul Omayio, Pum Za Tlung Lian Siang og Terje Aadne, Zack og Jennifer Dove og Gabriel Stephens.
Teamet har som oppgave å løfte opp og styrke menighetsplanting i Baptistsamfunnet.
Menighetsplanterteamet har arbeidet med rammene for at våre nye strategier for menighetsplanting skal
lykkes.
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Samarbeidet med Misjonskirken Norge er allerede etablert. Baptistkirken Home er i veiledning i Misjonskirken
og vi gjennomførte i 2018 felles Vekstakademi for menighetsutvikling og menighetsplanting sammen med
Misjonskirken Norge.
Menighetsplanterteamet deltok i november på Sendt‐ konferansen, som er et nasjonalt læringsfellesskap for
menighetsplanting. Noen av teamet og ledere fra flere av våre menigheter deltok også på
menighetsplanterkonferanse i Riga, initiert av Nordisk Baltisk samarbeid, sammen med Terje Aadne, arbeider
videre med å sette våre nye strategier og handlingsplaner for menighetsplanting ut i livet og har også møtt
regionale ledere for å løfte opp visjonen om at menigheter sammen i en region kan gi kraft til nye fellesskap i
regionen.
Vi tok i 2018 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.
Det er spennende å se at dette også er et uttrykk for vårt flerkulturelle DNA. Home Church som en
flerkulturell menighet og Grace Church og Chin Bethel Church som internasjonale menigheter.
Vår visjon er at menigheter skal plante menigheter i Baptistsamfunnet og pionerer skal oppleve kall til å bryte
nytt land.

Måloppnåelse menighetsplanting
Vi har disse hovedmålene for menighetsplanting i Baptistsamfunnet for 2018 ‐ 2022. Måloppnåelse for 2018
ses i lyset av femårs perioden.
 Minst en menighetsplanting hvert år
Ingen nye menighetsplantinger i 2018
 Knytte kontakt med nye og etabrete menigheter
To kontakter med etablerte menigheter
 To menigheter opptas i Baptistsamfunnet hvert år
Tre menigheter tatt opp i 2018.
 Inkludering i Baptistsamfunnet.
Nye menigheter er inkludert på Blink og Lederkonferansen
 50 personer deltar i nettverk for menighetsplantere og sendemenigheter
41 personer deltar i nettverk
 Alle menighetsplantere får veiledning og oppfølging
En ny menighet har veiledning, oppfølging av alle nye
 Rekruttering og utrsutning av menighetsplantere
Vi har hatt 3 møtepunkter; Lederkonferansen, Blink og HLT
 Minst 10 menigheter som støtter menighetsplanting økonomisk
Fire menigheter

Fellesarrangement
Vi har i løpet av året lagt til
rette for møteplasser. På
begge de store
fellessamlingene var
tematikken basert på
formuleringen «Skapt til
fellesskap».
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Blink
Blink, 4.‐.8. juli i hadde bare 358 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 hatt som mål at unge voksne og barnefamiliene skal finne seg godt til rette. Det
har gitt føringer for program, for valg av sanger og talere. Det betyr at noen av oss har blitt 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 de siste årene sett en redusert oppslutning om Blink fra år til år. Ved omleggingen til fast
stevnested fra 2012 håpet og arbeidet vi for å etablere et stort familiestevne, som vi ikke har lykkes godt nok
med. Landsmøtet og stevnedeltakerne ble derfor møtt med den triste beskjeden at Blink 2018 ville gå inn i
historien som det siste familiestevnet i nåværende form.
Hovestyret la i sin avgjørelse vekt på at målsettingen om et stort familiestevne syntes å glippe, at bruk av
fellesskapet ressurser, både personalmessig og økonomisk ble for store når en fikk så få deltakere, som en hadde
det siste året. Det er verdt å nevne at forberedelser og markedsføring av Blink ikke er redusert i 2018 i forhold til
tidligere år.

Landsmøtet
Stevnedagene på Blink startet med landsmøtet 4.‐5. juli, som i også i 2018 hadde forkortet form. På landsmøtet
var det 142 delegater fra 51 menigheter.
I årets landsmøte ble deler av forhandlingene gjort som «workshop» for å skape mer delaktighet. Også i 2018 ble
det landsmøtedebatt, denne gang med Ommund Rolfsen som innleder og med temaet «Hvor er vi som kirke i
2028». Når Blink blir avrundet etter 2018 vil landsmøtet igjen i de nærmeste årene bli avholdt på forskjellige
steder i landet og det er en glede å kunne invitere til Landsmøte i Tromsø i 2019.

Lederkonferanse og pastordager
Baptistenes Lederkonferanse, 09.‐11. mars, har etablert seg som vår viktigste arena for lederutvikling og
inspirasjon. Konferansen hadde i 2018 nær 300 registrerte deltagere. Det var stor spredning både aldersmessig,
kulturelt og i forhold til oppgaver i menigheten. 53 deltok på pastordagene i forkant, som er en viktig møteplass
for pastorer.
I 2018 inviterte vi for første gang til menighetslederdag fredag etter lunsj, og rundt 20 ekstra valgte å delta på
disse sesjonene, der fokuset gikk veldig tydlig inn på rollen som leder av menigheten.
Konferansen var på Scandic Ambassadeur hotel i Drammen i kombinasjon med baptistkirken. God tilknytning til
tog og landets hovedflyplass gjør logistikken enkel.

Vekstakademiet
Sammen med Misjonskirken i Norge inviterte vi til Vekstakademiet på Ansgarskolen 17.‐20. juni.
Med utgangspunkt i historien om Jesus som reagerte på handelen på tempelplassen, ønsket vi å utfordre
hverandre på tydelighet og prioriteringer i våre kirker. Er vi det vi er kalt til å være? Gjør vi det vi er kalt til å
gjøre?
Da disiplene så Jesu reaksjon på det som foregikk på tempelplassen, ble de minnet om teksten fra Salmene
69,10: «Brennende iver for ditt hus har fortært meg». Hva er drivkraften bak vårt menighetsarbeid? Har vi en
brennende iver for Hans hus? Var spørsmålene vi utfordret på. Bente Sandorp, Roald Zeiffert og Terje Aadne
deltok i planlegging og gjennomføring. Sju menigheter var med som deltakere.

Regionalt samarbeid og samlinger
Vi tror fellesskap mellom menighetene er viktig og at det regionale samarbeidet med fordel kan styrkes. Flere
steder, og spesielt i Nord‐Norge, er det et tydelig og verdiullt 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 Tobias Giese, Håkon Sigland og Roger Dahl, og den
regionale familiesamlingen – Midtpunkt. På Midtpunkt var Agnar Sæli og Fredrik Krunenes invitert som
forkynnere. Dessverre ble Midtpunkt avlyst på grunn av lav påmelding.

8

I Grenlandsområdet samlet menighetsrådene fra Porsgrunn, Skien og Langesund seg til samtale om regionalt
samarbeid og inviterte Terje Aadne og Bente Sandtorp til spesielt å løfte opp menighetsplanting som et
regionalt initiativ.

Pastortur til Berlin
15.‐19. september arrangerte vi i samarbeid med predikantforeningen Adelfia studietur til Berlin. Vi besøkte de
tyske baptistenes hovedkvarter for å utveksle erfaringer om menighetsutvikling, flerkulturelt fokus,
menighetsplanting og misjonsarbeid. Vi besøkte flere menigheter i Berlin for å lære mer om revitalisering av
gamle menigheter og om menighetsplanting.
Gruppen besøkte også Wittenberg, fikk
undervisning om reformasjonen, hvilken
betydning den hadde for Europa, og
også for framveksten av
døpermenighetene. 18 pastorer og
ledere deltok på turen. Turen ble
finansiert av fondsmidler etter salg av
«pastorhytta» og egenandeler fra
deltakerne. Fondet ble belastet med
36.753 kroner.
Tobias Giese var reiseleder sammen
med Terje Aadne og Roger Dahl.

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. De driver en pastorskole i Bondo. Våren 2018 ble fire studenter uteksaminert derfra, og høsten 2018
tok fem nye studenter fatt på første året av pastorutdanningen.

Helsearbeid
CBCN driver 12 helsesentre og et sykehus. De mottar støtte fra oss til innkjøp av medisiner. 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 løpet av 2018 har de nesten gjort ferdig bygging av en fødestue i
Muma.

NORAD‐prosjekter
I 2018 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 13.000 personer er med i sparegrupper, og ca 4.000 personer har lært seg å lese og skrive.
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Noen av de som har lært seg å lese og skrive har startet på grunnskolen 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 muligheter for tidligere.
Skoleprosjektet
CBCN driver 160 barne‐ ungdoms‐ og videregående skoler. Prosjektet kjøper inn lærebøker og gir faglig
oppdatering til lærere, samt opplæring av foreldreråd og elevråd. I skolene som er blitt berørt av prosjektet, er
det en forbedring på ca 23% i antall personer som består eksamen!
Organisasjonsutvikling og kompetanseheving
Dette prosjektet skal styrke ledelsen av kirken, både på distriktsnivå og på sentralt nivå. Prosjektlederne
distribuerer CBCN sine retningslinjer og visjonsdokumenter, og gir opplæring i hvordan de skal brukes som
styringsredskap. De holder også seminarer som skal styrke ungdommer og kvinner sitt engasjement i de lokale
menighetene, og i lederskap på alle nivå.
I 2018 ble ledere i CBCN introdusert for konseptet «USE YOUR TALENTS» (bruk talentene dine). Det er Norsk
Misjonsselskap i Stavanger som har utarbeidet dette sammen med sine partnere i Etiopia og Madagaskar. Det
handler om å bevisstgjøre mennesker på å bruke de talentene man har – at det er mye man kan gjøre uten
store økonomiske midler. Det ble holdt et «USE YOUR TALENTS»‐seminar i Buta i juli/august, og i oktober var
fem ledere fra CBCN på en studietur til Etiopia, samt at de deltok på en konferanse i Kenya.

Sierra Leone
I Sierra Leone samarbeider vi med Baptist Convention 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 menigheter her.
Støtten fra oss går til lønn for Philip Kamara, samt leirarbeid og et jordbruksprosjekt som hjelper ungdommer i
Tonko Limba til en liten inntekt.

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.

Myanmar
Baptistkirken i Nay Pyi Taw, hovedstaden i Myanmar, har fem evangelister som betjener 11 nyplantede
menigheter i et område som heter Lewe. Vi støtter en av dem. De startet opp i april 2015 med 12 troende. I
2018 vokste menighetene med over 30 personer, så nå er de 60 – 70 medlemmer!

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. I 2018 har vi støttet en menighetsplanter
i Grodno i Hviterussland, en i Midtøsten og en i Yerevan i Armenia.
Gjennom EBMI (European Baptist Mission International) støtter vi en menighetsplanter i Izmir i Tyrkia.
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Måloppnåelse internasjonalt engasjement
Vi har disse hovedmålene for internasjonalt engasjement i Baptistsamfunnet for 2018 ‐ 2022. Måloppnåelse for
2018 ses i lyset av femårs perioden.
 Nye mennesker blir nådd med evangeliet
Menighetsplantere i Sierra Leone, Thailand, Myanmar, Hviterussland, Midtøsten, Armenia og Tyrkia har
nådd nye mennesker med evangeliet
 Økt kompetanse til pastorer og menighetsledere
I 2018 har menighetsledere i CBCN fått økt kompetanse gjennom organisasjonsutviklings‐ og
kompetansehevingsprosjektet
 Samarbeidspartnere har gode forvaltningsrutiner
CBCN har forbedret sine forvaltningsrutiner som et resultat av organisasjonsutviklings‐ og
kompetansehevingsprosjektet
 Styrke sivilt samfunn sammen med våre samarbeidspartnere
Gjennom Norad‐finansierte prosjekt har lokalbefolkningen i Bas‐Uélé fått en bedre hverdag – f.eks. større
kjøpekraft, bevissthet om påvirkningsmuligheter, lese‐ og skrivekunnskap
 Prosjekter som mottar Norad‐støtte skal ha en hovedvekt på barn og kvinne
Skoleprosjektet har nådd ca 30.000 barn siden oppstart i 2014, PIADBU nådde nesten 6.500 personer i 2018
hvorav 71% kvinner, organisasjonsutviklings‐ og kompetansehevingsprosjektet jobber for å få flere kvinner
inn i lederposisjoner i kirkesamfunnet, hvor det foreløpig er et stort flertall av menn
 Ha minst ett internasjonalt diasporaengasjement i samarbeid med migrantmiljø/menigheter
I 2018 var det samtaler mellom Det Norske Baptistsamfunn og Norway Chin Christian Federation, og det ble
planlagt et felles feltstudie‐besøk til Kanpetlet i Chin‐staten i mars 2019
 Gjensidige utvekslingsbesøk hvert år
I 2018 har misjonsleder besøkt DR Kongo, men vi har ikke hatt besøk i Norge fra samarbeidspartnere

Misjonsleder Lise Kyllingstad på studietur med noen av de nærmeste medarbeiderne i DR Kongo.
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Administrasjonen
I 2018 har administrasjonen Stabekk utført 5,1 årsverk i 3 måneder og 4,5 årsverk i 9 måneder. De
administrative oppgavene har i hovedtrekk vært fordelt mellom staben etter disse hovedlinjene:

Ansatte
Terje Aadne har vært ansatt i full stilling 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. Terje Aadne har i tillegg hovedansvar for menighetsplanting.
Roger Dahl har i 2018 vært ansatt i full stilling med ansvar som informasjonsleder og leder for
menighetsutvikling. Han har i tillegg hatt hovedansvar for tilrettelegging og gjennomføring av de større
fellesarrangementer Blink og lederkonferansen.
Håkon Sigland har vært ansatt i full stilling som økonomileder med ansvar for kirkesamfunnets hovedregnskap,
og har i tillegg hatt ansvar for saker knyttet til Faste Fonds. Han har også ansvar for lønns‐ og personalarbeid
samt rapporterings‐ og registreringsrutiner i kontakt med våre menigheter, og andre administrative oppgaver.
Han har også hatt økonomisk ansvar for Blink.
Lise Kyllingstad har vært ansatt i full stilling som misjonsleder med ansvar for internasjonal misjon og for å
ivareta Det Norske Baptistsamfunns samarbeid til Digni og offentlige myndigheter. Hun er også i løpet av 2018
valgt inn som styremedlem i European Baptist Mission International (EBMI).
Mette Marie Hebnes var frem til 1.mars ansatt i 60 % stilling som integrasjonsleder med ansvar for det
flerkulturelle arbeidet. Hun har permisjon frem til 1.august 2021.
Peter Ngaidam har vært ansatt i en 50 % stilling i 2018. 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 løpet av 2018 har Håkon Sigland ferdigstilt nytt medlemsystem. I tillegg har vi dedikert Håkon Sigland til å ha
ansvar for annet personalarbeid i kontakt med våre menigheter.

Hovedstyret
Hovedstyret (HS) har i første halvår av 2018 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).
Hovedstyret (HS) har etter valget på landsmøtet 2018 bestått av følgende medlemmer:
Magnar Mæland (Ålgård/leder), Jon Vestøl (Kragerø/nestleder), Biak Tha Sung Siang Pum (NCMC, Oslo),
Hermod Bakkevoll (Andenes), Kuwah Paw Htoeleh (Lillehammer), Nathan Maung (Langesund), Halvor Krunenes
(Home Church, Oslo), Reine Cihiluka‐Brevik (Home Church, Oslo) og Lillian Thorsen (Haugesund)
HS har hatt fem møter i løpet av 2018 og behandlet 75 saker.
Arbeidsutvalgets (AU) medlemmer har før landsmøte bestått av: Magnar Mæland, Jon Vestøl, Reine Cihiluka‐
Brevik og Halvor Krunenes. Etter landsmøtet har HS konstituert AU med Magnar Mæland, Jon Vestøl, Biak Tha
Sung Siang Pum og Halvor Krunenes.

Overordnede målsettinger og oppnåelse
I 2017 vedtok landsmøtet strategi for Baptistsamfunnets fellesarbeid for 2018‐22. Hovedstyret, stab og
menigheter har sammen i 2018 arbeidet for å nå første års målsettinger i denne planen og årsrapporten 2018
beskriver de viktigste delmålene og gjennomføringen for perioden.
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Samarbeid
BWA, EBF og EBMI International
Det Norske Baptistsamfunn er medlem av og støtter økonomisk våre to nærmeste internasjonale kontakter:
Baptist World Alliance (BWA) og European Baptist Federation (EBF). Vi har i 2018 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 har
sittet 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 2018 og Lise Kyllingstad er valgt til styremedlem i løpet av året. Vi var i årsmøtet
representert ved Lise Kyllingstad og Jon Vestøl.
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.
Vi har sagt ja til å være medarrangør for misjonskonferansen John 20:21 i Stavanger i 21.‐25. juli 2021.
Deltakere fra hele EBF‐området inviteres, og konferansen skaleres til å ha plass til 1700 mennesker. Det er
behov for betydelig dugnadsinnsats fra vertskapets side. Lokal arrangementskomite ble etablert i 2018. Bjørn
Egeland leder denne.

Internasjonale baptistgjester
Det er uttalt målsetning at vi ønsker å invitere representanter fra internasjonal baptisme til våre
fellessamlinger. I 2018 hadde vi ingen internasjonale gjester på Blink. På lederkonferansen delte Andrea og
Walter Klimt fra sin tjeneste i Wien, Østerrike, og på de to fagdagene til Høyskolen for Ledelse og Teologi i
oktober var Martin Accad fra Arab Theological Institute i Libanon hovedtaler. Den britiske teologen Brian
Haymes og lærer ved Akademi För Ledarskap och Teologi i Örebro Fredrik Wenell var hovedtalere på HLT sin
fagdag i mai.
President i BWA, Paul Mzisza besøkte Norge på forsommeren. Han talte i gudstjenesten i Kvæfjord
Baptistmenighet, besøkte Skien Baptistmenighet og hadde lunsj med staben i Baptistsamfunnet.
Generalsekretær Tony Peck og assisterende generalsekretær Helle Liht i EBF besøkte Stavanger i høst i
forbindelse med forberedelser til misjonskonferansen John 20:21. Det ble da arrangert en lunsj for pastorer og
menighetsledere i området, som samlet godt med deltakere.

Ekumeniske kontakter
Nasjonalt er våre viktigste felleskirkelige kontakter Norges kristne råd (NKR), Digni, Kirkens Nødhjelp,
Bibelselskapet, Tro & Medier, Norme, Kristelig studieforbund, Sendt og Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA).
Terje Aadne har i 2018 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 og fungere som lim oss imellom.
Magasinet
2018 ble siste året vi ga ut magasinet
Baptist.no. Også i år ble det gitt ut fire ganger
og distribueret kostnadsfritt. Siste nummer
gikk til 2.100 mottakere og i pakker til en del
menigheter. Mottakerne ble oppfordret til å
betale inn et frivillig abonnement, som har hatt
stor betydning for finansieringen av bladet.
Utsendingen for 2018 ga en respons på
134.800 kroner fra 406 mottakere.
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Magasinet har vært en viktig informasjonskanal da det nådde så mange av landets baptister, en har prioritert å
fortelle de gode historiene i magasinet. De lengre sakene har som regel vært eksklusive for magasinet, mens
mange av notisene og nyhetsakene først kom på nett og i nyhetsbrev.
På tross av alle de positive sidene ved magasinet ble hovedstyret likevel nødt til å avslutte utgivelsene fra
årsskiftet 2018/19. Som følge av stadig øke produksjonskostnader har magasinet Baptist.no gradvis blitt
redusert i omfang og utgivelsesfrekvens de siste årene. Det økonomiske underskuddet var høyt, og bruk av
arbeidskapasitet kunne med fordel benyttes til elektroniske medier i stedet.
Magasinet har vært en viktig innsamlingskanal. I 2018 ble det samlet inn drøyt 200.000 kr med giroene som
følger med magasinet. Fra 2019 vil en lage en enklere utsending som er målrettet mot dem som har respondert
med gaver de siste årene.
Baptistsamfunnets årbok
Årboka ble også i 2018 publisert sammen med sakspapirene for Landsmøtet og finnes tilgjengelig i elektronisk
utgave på intranett.
Elektroniske plattformer
Det Norske Baptistsamfunns hjemmeside gir god informasjon om kirkesamfunnets arbeid, det er linker til
menighetene, til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og til intranett.
På intranett.baptist.no publiseres all viktig informasjon for menighetsledere og pastorer. 39 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 håndbok, der all relevant informasjon finnes
samlet.
Nettstedet baptist.no er nyhetsformidler, i 2018 ble det lagt ut 151 nyhetssaker. Fra august ble arbeidsinnsats
mot nyhetsformidling og kommunikasjon redusert med 30 prosent. Det har ført til lavere frekvens på
nyhetssaker. Mange av sakene deles også på Facebook og i nyhetsbrev. På grunn av skifte av leverandør lå
nyhetsbrevtjenesten nede deler av året. Blink og lederkonferansen ble markedsført aktivt på Facebook.

Økonomi
Formålet til Det Norske Baptistsamfunn er ikke å ha overskudd, men å ha aktivitet som gjør oss i stand til å nå
de mål vi har satt oss. Imidlertid gjør vi opp regnskapet for 2018 med et godt overskudd, som skyldes lavere
forbruk særlig på det administrative området.
Regnskapet for 2018 viser at vi har en nokså stabil gaveinngang. På internasjonal misjon gir dette noen
utfordringer 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 og innsats har gjort oss i stand til å
drive et omfattende og fruktbart arbeid i inn‐ og utland også i 2018.

Voksenopplæringsmidler
Det Norske Baptistsamfunn er medlem av Kristelig studieforbund (K‐stud). Ved det får en tilgang til statlige
tilskudd til voksenopplæring.
Det er i 2018 registrert 3406 studietimer. Reelt nivå på opplæring som kunne gitt støtte i våre menigheter er
langt høyre enn de rapporterte tallene.
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Framtidige prioriteringer
Vi har 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 har vi nå
fra 1.februar ansatt
menighetsrådgivere og fått
på plass en landsdekkende
struktur for regionale
menighetsrådgiver for å
være i tettere dialog med
menigheten for 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.

Karen‐ og Chinungdom i Ålesund leder an i lovsang. I 2020 møtes baptistene til
landsmøte i byen med tre baptistmenigheter
Utrustning av nye medarbeidere til kirke og samfunn er en viktig forutsetning for utviklingen av våre
menigheter. Lederkonferansen 2019 vil derfor ha «Utrustet» som hovedtema.
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 2018 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
Halvor Krunenes
Liilian Thorsen

Nathan Maung Jon Vestøl Biak Tha Sung Siang Pum

Reine Cihiluka‐Brevik Kuwah Paw Htoeleh
Terje Aadne
Generalsekretær
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Hermod Bakkevoll

