Plan for samtaler i Det Norske Baptistsamfunn 2019 – 2020
Landsmøtet 2019 vedtok samtaler om hvordan vi forstår vår kirkeordning og hva som utgjør
grunnlaget vi står felles om som baptister.
Hvordan skal vi forstå vår kirkeordning og hvilke teologiske prinsipper har vi som felles baptistisk
identitet?
Hovedstyret ved Arbeidsutvalget, administrasjonen og Baptistenes Teologiske Samtaleforum
forbereder tekster til samtale og drøfting som sendes til menighetene seneste medio september 2019
med disse hovedtemaene:

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.
Hva er et ekteskap i bibelsk forstand
Regionale møter september og oktober 2019
Regionale samtaler ledet av representanter for hovedstyret og administrasjonen
Samtalene vil ha en innledning i forhold til utsendt materiale, gruppesamtaler og plenumssamtaler.
Det vil skrives oppsummeringer fra samtalene og arbeidsutvalget, administrasjonen og Baptistenes
Teologiske Samtaleforum vil samle funnene fra samtalene.
De regionale samtalene vil foregå på disse lørdagene i regionene:
Midt Norge, Oppdal – 28.september
Nord Norge, Harstad –12.oktober
Innlandet, Lillehammer – 19. oktober
Vestlandet, Rogaland og deler av Agder, Stavanger eller Sandnes –19. oktober
Agder og Telemark, Arendal – 26. oktober
Østlandet, Oslo – 26. oktober

Samtaler i menighetene
Det anbefales menighetene å samtale over de samme temaer og forslag til rammer for
samtalene vil bli sendt til menighetene
Mars 2020
Torsdag på pastordagene drøfter pastorene de fremlagte funnene fra de regionale samtalene.
Fredag på menighetslederdagen drøftes dette videre.
Hovedstyret oppsummerer prosessen og resultatet av samtalene legges frem for Landsmøtet i 2020 for
drøfting

Juni 2020
Drøfting av resultatet fra samtalene på Landsmøtet 2020
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