Sak 6a/2020 LM Arbeid med Baptistisk identitet i Det Norske Baptistsamfunn
i 2020/2022
Landsmøtet i 2019 vedtok at Baptistsamfunnet i årene frem mot 2022 skulle arbeide med Baptistisk
identitet og kirkeordning og ba hovedstyret om å nedsette en komite som nå kalles BID2022, for å
arbeide med dette.
Hovedstyret oppnevnte komiteen med Elise Angen som leder i november 2019 og komiteen har hatt
flere møter i tidsrommet fra desember 2019 til hovedstyremøtet i august og vil ha flere møter og
arbeide aktivt i forkant av Landsmøtet 2020 i slutten av oktober.
Hovedstyret inngikk i februar 2020 samarbeid med King Instituttet som ekstern assistanse i
prosessen mellom partene i Baptistsamfunnet. Samtidig ble det i samråd med King Instituttet og
som en oppfølging av de regionale samtalene høsten 2019 opprettet en Tenketank, som
ressursgruppe for BID2022.
BID2022 og Tenketanken arbeider målrettet sammen for å følge opp Landsmøtets vedtak fra 2019 og
har sammen med hovedstyret disse forslag til Landsmøtet 2020:

Tidsperspektiv:
Landsmøtet 2019 vedtok en prosess frem mot LM 2022. I samtale med de forskjellige partene ses det
som viktig å avklare noen spørsmål i LM 2020. Det anses også viktig for prosessene i
Baptistsamfunnet at så mye som mulig av spørsmålene knyttet til Baptistisk identitet og kirkeordning
som mulig som kan bli vedtatt på LM 2021, med en forutgående første høring i menighetene våren
2021.
Sak 6/2020 LM a) 1
Forslag til vedtak:
Landsmøtet 2020 ber BID2022 om å forberede så mye som mulig av spørsmålene knyttet til Baptistisk
Identitet og Kirkeordning til vedtak i LM2021. Samtidig bes BID2022 sammen med administrasjonen
og hovedstyret om å forberede en første høring til menighetene våren 2021.

Avklaring i LM2020
Samlivsetiske spørsmål og lederskap
I lys av Baptistsamfunnets pågående prosesser og kirkesamfunnets nåværende praksis, mener
hovedstyret og administrasjonen at det er riktig å bekrefte uttalelsen fra LM 2000 med følgende
tillegg:
Sak 6a/2020 LM
Forslag til vedtak:
i.
LM 2020 fremholder det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne som den bibelske
samlivsformen og bekrefter derfor uttalelsen fra LM 2000 angående homofilt samliv og lederskap i
Det Norske Baptistsamfunn. LM ber alle Baptistsamfunnets menigheter om å forholde seg til dette
vedtak og vår praksis.
ii.
Bærum Baptistmenighet har gjennom dialog valgt egensuspensjon og vist et godt eksempel
som fremmer gode prosesser. Inntil BID‐prosessen er avsluttet gis Hovedstyret fullmakt til å
midlertidig suspendere menigheter som måtte bryte føringen i vedtaket om homofilt samliv og
lederskap. Med lederskap forstår vi i denne sammenheng medlemskap i menighetsråd. Med
suspensjon forstår vi at menigheten ikke sender delegater til landsmøtet, samt at den aktuelle
menighetens medlemmer oppfordres til å be om permisjon fra og ikke ta imot nye nasjonale verv.

BID2022 og Tenketanken arbeider videre med spørsmålene knyttet til Baptistisk Identitet,
Kirkeordning og lederskap frem mot LM 2021/22 og vil presentere de foreløpige resultatene i LM
2020.

