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Sak om valg av homofilt samlevende til lederskap i en av Baptistsamfunnets
menigheter



Oppsummering av regionale lederdager, råd fra menighetene og innspill i form av brev, opprop og
uttalelser fra enkeltpersoner og menigheter.
Forslag til videre behandling av saken og videre samtaler i Baptistsamfunnet i 2019/2020

Prosess til dags dato
Gjennom flere år har Bærum Baptistmenighet og Baptistsamfunnets ledelse hatt dialog om hvorvidt det vil
være mulig for menigheten å velge en som lever i samkjønnet ekteskap inn i menighetsledelsen.
Det har, helt siden de første debattene innen kirkesamfunnet om homofilt samliv tidlig på 1990‐tallet vært
ulike meninger. Et tydelig flertall har vært avvisende, mens et mindretall har hatt et annet syn.
Kirkesamfunnets landsmøte sluttet seg i 2000 til en uttalelse Hovedstyret vedtok i 1995, der det heter at en
mener de bibelske tekstene er avvisende til homofilt samliv. I 2006 ble en menighet ekskludert som utfordret
vedtaket fra landsmøtet i 2000.
Med bakgrunn i dialogen med Bærum Baptistmenighet inviterte Baptistsamfunnet i 2015 menighetene og
arbeidsgrenene til en åpen dialog rundt forståelsen av homofilt samliv i forhold til lederskap. En hel rekke
menigheter responderte negativt på ønsket om dialog, at Hovedstyret valgte å sette saken på vent.
Hovedstyret syntes likevel det var viktig med en slik samtale, og kirkesamfunnets teologiske samtaleforum ble
utvidet med flere representanter fra begge sider. Fem grundige samtaler, også med besøk av teologer med
ulike ståsted, ble gjennomført fra høsten 2016 til våren 2017 uten at en kom nærmere hverandre.
Hovedstyret behandlet i sitt møte 1.‐og 2. februar henvendelsen fra Bærum om deres valg, og kom til at det, i
lys av tidligere vedtak og praksis, vil være naturlig å spørre menighetene til råds. I perioden fram til påske vil en
gjennomføre regionale møtepunkter i hele landet, slik at menighetene skal ha en mulighet til å samles, til å
tenke gjennom situasjonen og gi sitt råd til hovedstyret. Hovedstyret sendte derfor ut brev til menighetene
som også er vedlagt dette saksdokumentet.
Brev til menighetene fra andre enn hovedstyret
Opprop fra Dag Eivind Noreid, Anders Undheim, Dag Frode Vaagsnes og Roald Zeiffert
Brev fra Sel Baptistmenighet
Brev fra Aase Aune
Utsendelse av Kenneth Ellefsen sitt brev til hovedstyret sendt fra Bærum Baptistmenighet
Korrespondanse til hovedstyret
I tillegg har det til hovedstyret kommet 26 brev fra enkeltpersoner og menigheter.
All korrespondanse er nå samlet i en egen mappe og tilsendt hovedstyret.

Oppsummering fra regionale møter:
Det har vært avholdt i alt åtte regionale møter inklusive møter med Norway Chin Christian Federation (NCCF)
og Karen Baptist Norway (KBN) i Arendal, Stavanger, Oslo, Lillehammer, Trondheim, Rivermont i forbindelse
med årsmøtet i Baptist Nord, NCCF i Stavanger og KBN i Oslo.
72 menigheter og ca. 240 personer har deltatt på de regionale møtene. Alle møtene har vært ledet av et
hovedstyremedlem og en fra administrasjonen.
Disse har deltatt som ledere: Magnar Mæland, Jon Vestøl, Halvor Krunenes og Hermod Bakkevoll fra
hovedstyret. Terje Aadne, Roger Dahl, Håkon Sigland og Peter Ngaidam fra administrasjonen.

Bærum Baptistmenighet har presentert sitt syn på saken og lederne av har møtene har tilstrebet seg på at alle
menigheter og enkeltpersoner skulle komme til orde.
Det er skrevet referat fra alle de regionale møtene som er tillagt sakspapirene til hovedstyret.

Vi kan med alle de nyanser som har vært i samtalene oppsummere noen hovedretninger i
samtalene:
Støtter Bærum:
2 menigheter

Ikke enig i sak, men
ønsker ikke eksklusjon:
13 menigheter

Delt syn i menigheten på
konsekvens:
10 menigheter

Kan ikke leve med
Bærum sin praksis:
47 menigheter

I alt 72 menigheter har gitt sin mening i regionalt møte eller i brevs form.
Det er variasjoner i hovedretningene med glidende overganger mellom de gruppene vi har definert. Vi tror
allikevel at det er generelt representativt for hovedretningen rådene og meningene i saken.

Noen tilleggsfunn:
Det er stor variasjon i oppfattelsen av hva det innebærer å være selvstendig menigheter i et forpliktet
fellesskap.
De aller fleste ønsker å gi prosessen et år til og det er mange som ønsker videre og parallelle samtaler om hva vi
skal være som kirkesamfunn.

Punkt A)

Forslag til vedtak
Bærum Baptistmenighet valgte høsten 2018 en samlevende homofil kvinne som nytt medlem i sitt
menighetsråd. En slik praksis er i strid med Baptistsamfunnets vedtatte retningslinjer når det gjelder
samkjønnede i parforhold, og lederfunksjoner i menigheter og kirkesamfunn. Som en konsekvens av dette har
det i løpet av de siste månedene oppstått betydelig uro og frustrasjon rundt om i hele baptistsamfunnet.
Landsmøtet oppfordrer derfor Bærum Baptistmenighet og hovedstyret til fortsatt dialog med sikte på en løsning
som oppleves samlende for både menigheten selv og Baptistsamfunnet.

Punkt B)
Forslag til vedtak:
Administrasjonen legger til rette for samtaler frem mot neste års landsmøte med følgende tematikk:
1.
2.
3.

Kan vi definere hva som er kjerneteologi og ‐praksis for baptister? Kan vi på nytt skape en teologisk
begrunnelse for tilhørighet til vår bevegelse av baptister i Norge?
Hvor er balansen mellom selvstendighet og forpliktelse i Baptistsamfunnets kirkeordning? Hva er
utenfor og hva er innenfor en baptistisk ordning?
Hvordan definerer vi lederskap i Det Norske Baptistsamfunn sine menigheter og hva vil eventuelt
utgjøre felles kriterier for lederskap.

