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Noen høydepunkter
Regionale menighetsrådgivere
Etter en prosjektperiode som startet 1.februar ble ordningen med et landsdekkende korps av regionale
menighetsrådgivere permant på slutten av året. Det gir oss som kirkesamfunn mulighet til å være i tettere
dialog med menighetene, styrke søkelyset på menighetsutvikling og menighetsplanting, og være en ressurs for
menighetenes muligheter til å oppnå en best mulig utvikling og det gode liv.

Samarbeid om misjonsprosjekt i Myanmar
Representanter for Norway Chin Christian Federation (NCCF) og Baptistsamfunnet var våren 2019 på besøk i
Kanpetlet sør i Chin staten for å se på muligheten for et felles misjonsprosjekt. Det er gledelig at det
igangsettes et felles prosjekt i 2020.

Flere Baptiststipendiater på Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) og i
Baptistsamfunnet
Det er en landevinning for Baptistsamfunnet at det nå er tre baptister som arbeider med doktorgradsarbeid i
teologi. Gabriel Stephen og Roald Zeff
ert har i 2019 blitt ansatt i 75 % stipendiatstillinger knyttet til HLT, og Linda Aadne arbeider med doktorgrad
knyttet til International Baptist Study Center (IBTSC) i Amsterdam.

Høyskolen for Ledelse og Teologi har en enestående utvikling
HLT fortsetter veksten. Skolen har siden begynnelsen i 2008 vokst til mer enn 300 studenter og markerer seg
som en attraktiv Høyskole for frikirkeligheten i Norge. Det blir spennende å se hvordan vi som baptistbevegelse
kan nyttiggjøre oss skolen i enda større grad som ressurs for å utruste ledere til våre menigheter og fellesskap.

Oslofjord Folkehøgskole
Oslofjord Folkehøgskole har gjort flere grep for
å møte en ny tid og være en relevant skole.
Skolen har endret navn og profil, fra Holtekilen
Folkehøgskole til Oslofjord Folkehøgskole. Vi
gleder oss sammen med skolen til å se den
videre utviklingen.

Kristina Sletten Andersen ble ansatt som rektor
på folkehøgskolen etter sommerferien.
Foto: Siri D. Fjeldberg
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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 2019 ble Telemark Chin Baptist Church tatt opp som medlem av Det Norske Baptistsamfunn. Bykirka,
Lillehammer ble nedlagt. Oslo International Charismatic Church har opphørt å fungere, og er å betrakte som
oppløst. Ved utgangen av 2019 var 103 menigheter tilsluttet Baptistsamfunnet.
Vi gleder oss over positiv utvikling i medlemstallet med 54 flere medlemmer enn året før, på tross av at to
menigheter er nedlagt. I mange av menighetene ser vi god utvikling og vekst. Vårt håp er at økt søkelys på
menighetsutvikling og menighetsplanting skal gi fornyet fremdrift for våre menigheter og nye fellesskap. Et
viktig grunnlag for fortsatt å være et kirkesamfunn i vekst.
Statistikk for 2019 viser følgende tall
Distrikter

Nord

Midt

Menigheter

20

Dåpshandl.

1

Døpte medlemmer
Juridiske
medlemmer

671
1789

Vest

1005

Øst

Totalt

2018

2017

2016

18

18

35

103

104

101

98

11

8

24

44

43

72

66

1679

1231

2525

6651

6597

6470

6424

2726

2101

4372

11993

11861

11707

11698

12

545

Sør

Nasjonal misjon
Menighetsutvikling
Vi er et fellesskap av levende menigheter … sier vi i visjonen vår og fortsetter … som er grepet av Kristus, midt i
verden med evangeliet. Å se det bli realisert i enda sterkere grad er drivkraften i arbeidet med
menighetsutvikling.
Strategi for menighetsutvikling handler om å styrke fellesskapet, utruste ledere og inspirere til å rette fokuset,
slik at vi kan bidra til en positiv utvikling. Roger Dahl har ansvar for å følge opp strategi for menighetsutvikling.

Menighetsrådgivnining og veiledning
Fra 1. februar 2019 hadde vi på plass et landsdekkende korps med 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, som ble lansert som en prøveordning ble så vellykket at hovedstyret i november vedtok at den skal
føres videre. Våre medarbeidere; Dag Eivind Noreid på Sør‐ og Vestlandet, Atle Henning Eidem og Agnar Sæli
på Østlandet, Hermod Bakkevoll i Nord‐Norge, Roger Dahl i Midt‐Norge og Peter Ngaidam, som arbeider
sentralt i Baptistsamfunnet med migrantmenighetene, har alle vært godt synlig i menighetene og bidratt i gode
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prosesser flere steder. Menighetsrådgiverne dekker landet geografisk, men bruker sin spisskompetanse der det
trengs. I Atle H. Eidems stilling inngår avtaler om sjelesorg med flere pastorer og ledere. I Agnar Sælis sin stilling
inngår oppfølging av Levende tro‐arbeidet.
To grupper med pastorer har vært med i gruppeveiledning, ledet av Truls Åkerlund og Bente Sandtorp. På
høsten har bare Åkerlunds gruppe vært i funksjon.
Baptistsamfunnet er partner i Naturlig Menighetsutvikling. Vi får med det tilgang på anlyser og ulike verktøy
som gir hjelp og forståelse i arbeidet med menighetsutvikling. Det har vært NaMu‐prosess i en menighet. Terje
Aadne er autorisert NaMu‐veileder og Roger Dahl har påbegynt en veilederutdanning.
Det Norske Baptistsamfunns veiledningstjeneste til hjelp for menigheter i forhold til konfliktløsning består av
Hermod Bakkevoll, Kristin Krunenes, Ingrid Hartveit Svendsen, 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, både i Ung baptist, Baptistsamfunnet og menighetsliv. Den
tredje gruppen startet høsten 2018 på sitt toårsløp. Sveinung Vaagen og Bente Sandtorp har vært
prosjektledere.
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.
Ung baptist var i november medarrangør for den store økumeniske lederkonferansen i Kristiansand 22.‐24.
november. Flere baptistmenigheter sendte sine ledere til konferansen.

Menighetsbesøk
Vi har i 2019 gjennomført mer enn 90 besøk i over 55 ulike menigheter.
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Det har vært besøk på gudstjenester, i menighetsråd, besøk rundt menighetsrådgivining 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.

Måloppnåelse menighetsutvikling
Vi har disse hovedmålene for menighetutvikling i Baptistsamfunnet for 2018 ‐ 2022. Måloppnåelse for 2019 ses
i lyset av femårs perioden. Vedtatte målsettinger er satt i kursiv.
 Økning i medlemstallet i menighetene og antall barn og unge i menighetene
Fra 2018 til 2019 har godkjente medlemmer i virksomhet for barn og unge endret seg fra 3641 til 3475.
samme kan være registrert i flere lokallag.
 Økning i antall dåpshandlinger i menighetene
Vi har bare fått rapporter om 44 dåpshandling i 2019, som er en flere enn året før.. Det er sannsynligvis
underrapportering da bare 57 av menighetene har levert årsrapporter og mange heller ikke har registrert
dåpshandlinger i medlemsregisteret
 Økning i gjennomsnittlig gudstjenesteoppslutning i menighetene
I de rapporterte tallene for gudstjenesteoppslutning ser vi en tydelig økning, der gjennomsnittlig
gudstjenestebesøk er på 64,8 % av medlemstallet, mens det var 56,1 % året før. Tallgrunnlaget er fra 43 av
menighetene, mens det i 2018 var fra 42 menigheter. Vi har ikke jobbet spesifikt med søkelys på
gudstjenesteutvikling i året. Økt besøk i menighetene på grunn av etablering av ordningen med
menighetsrådgivere gir større muligheter til å konsentrere seg om utvikling av menighetene
 Økning i antall menigheter med barne‐ og ungdomsarbeid
I 2018 var det registrert lokallag i 58 menigheter, mens det var 56 menigheter med registrerte 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. En har vurdert at det er 26 menigheter der virksomheten tydelig er rettet mot
flere etniske grupper (også etnisk norsk). I tillegg finnes det 34 menigheter som ble vurdert som menigheter mot en
minoritetsgruppe og 43 menigheter som i hovedsak er norske. Grenseoppgangen som er gjort er ikke helt eksakt, men
vi ser at flertallet av menighetene har et annen kulturelt preg enn det tadisjonelt norske

 Minst ti menigheter er engasjert i lokalt utadrettede prosjekter
Vi har ikke full oversikt over landet, men vet at mer enn 20 menigheter deltok i, eller selv gjennomførte
tiltak i 2019, eller har ledere som har en synlig rolle i lokalsamfunnet
 Tilstrekkelig med pastorer og ledere i menighetene
Vi vet at minst fire menigheter
ønsker å ansette nye pastorer. Ut
fra vår oversikt over lokale behov
vil det være viktig å få en bedret
ledersituasjon i minst ti av våre
menigheter. 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
Studenter ved Høyskolen for ledelse og teologi. Foto: HLT
det behov for flere godkjente
pastorer. For å avhjelpe behov for
forkynnere har vi jobbet med et prosjekt rundt tilbud på taler via storskjerm, enten direkte eller i opptak
 Forkynnergodkjenningsordningen brukes ved alle ansettelser av pastorer og forkynnere
Vi har i 2019 ikke vært tett involvert ved de fleste ansettelser. Menighetsrådgiverstillingene har gitt tettere
relasjon til menighetene, også i noen grad i forhold 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
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vært i prosesser om levende tro de senere årene. Menighetsrådgiverstillingene har ikke gitt noen målbar
effekt det første året
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, og tror menighetsrådgiverne vil bidra til bedre
prosesser i flere menigheter
100 ungdommer er til enhver tid i et ledertreningsprogram, derav minst 20 unge med flerkulturell bakgrunn
Med bakgrunn i at Ung baptist har hatt redusert bemanning det siste året har arbeidet med ledertrening
blitt redusert. Det ble ikke startet opp nytt Basic‐program fra høsten. Ungt lederskap har fungert gjennom
hele året og noen få følger lederprogrammet Emmaus. På våren fulgte 52 unge ulike lederprgram, mens det
på høsten var mindre enn 15
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 ble i 2019 invitert til retreat i samarbeid med Sandom
Retreatsenter. Denne ble dessverre avlyst på grunn av liten oppslutning
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 igangsetting av menighetsrådgivertjenesten og behov for mye ekstra arbeid
rundt gjennomføring av regionale samlinger og prosessarbeid innen Baptistsamfunnet er tydelig fokus på
dette utsatt
God inkludering av nye menigheter i kirkesamfunnet
12 migrantmenigheter deltok på landsmøtet og 14 på lederkonferansen. Seks menigheter har deltatt i
regionale samlinger. I tillegg ble egen regional samling for chin‐menighetene i Agder/Rogaland gjennomført
i oktober
Det flerkulturelle skal gjenspeiles på alle nivåer
I planleggings‐ og forberedelsesarbeid står det høyt i bevistheten. To av ti ansatte i kirkesamfunnet og tre av
ni medlemmer i Hovedstyret er migranter, lederkonferansens styringsgruppe er vedtatt utvidet med
representant for Norway Christian Chin Federation. 11,1 % 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, og har på landsmøtet, på lederkonferansen og i møte med menigheter løftet opp
visjonen om menighetsplanting.

Nasjonalt Menighetsplanterteam
Menighetsplanterteamet har arbeidet med rammene for våre strategier for at menighetsplanting skal lykkes og
utarbeidet forslag til partnerprogram for menighetsplanting og fond for menighetsplanting. Dette er nå vedtatt
for kommende periode. Menighetsplanterteamet består av Hau Puch Doan, Linda Aadne, Bente Sandtorp, Zack
Dove, Jenifer Dove, Gabriel Stephens, Paul Omoyo og Terje Aadne.
Menighetsplanterteamet deltok i november på Sendt‐ konferansen til Sendt Norge, et nasjonalt
læringsfellesskap for menighetsplanting. Læringesfellesskapet, som består av 13 kirkesamfunn, er en viktig
arena for erfaringsutveksling og gir ekstra muighet for å arbeide med plan for menighetsplanting i
Baptistsamfunnet og på tvers av alle kirkesamfunn. Det er en klar visjon i hele kirkeNorge at menighetsplanting
er en viktig del av å kunne nå hele landet vårt med evangeliet. Vi har meislet ut neste års handlingsplan i tråd
med vår overordnede strategi for 2018 – 2022.
Noen av teamet og ledere fra flere av våre menigheter deltok også på konferanse i Stockholm som handlet om
å være flerkulturell menighet, flerstedsmenighet og menighetsplanting.
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Baptistsamfunnet tok i 2019 opp en ny menighet. Vi har hatt kontakt med to etablerte menigheter og tre nye
fellesskap i 2019 og to av disse søker medlemskap i Baptistsamfunnet i 2020.
Det er også et internasjonalt fellesskap som nå vokser frem med visjon om å nå nabolaget og være et
kontaktnettverk i møte med mennesker. De støtter også nybrottsarbeid i en naboby. Dette håper vi vil utvikle
seg videre begge steder.
Det har også vært spennende å se at enkeltpersoner har skapt bånd mellom lokale etniske fellesskap og noen
av våre norske menigheter.
Vår visjon er at menigheter skal plante menigheter i Baptistsamfunnet og pionerer skal oppleve kall til å bryte
nytt land og vi vil fortsette å løfte denne visjonen opp også i året som kommer.

Måloppnåelse menighetsplanting
Vi har disse hovedmålene for menighetsplanting i Baptistsamfunnet for 2018 ‐ 2022. Måloppnåelse for 2019
ses i lyset av femårs perioden. Målsettinger i kursiv.
 Minst en menighetsplanting hvert år
En ny menighetsplanting
 Knytte kontakt med nye og etabrete menigheter
To kontakter med etablerte menigheter og to kontakter med nye fellesskap
 To menigheter opptas i Baptistsamfunnet hvert år
En menigheter tatt opp i 2019
 Inkludering i Baptistsamfunnet.
Tre nye menigheter er inkludert på Landsmøtet og Lederkonferansen
 50 personer deltar i nettverk for menighetsplantere og sendemenigheter
39 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 to møtepunkter; Lederkonferansen og karrieredag og studentmøter på HLT
 Minst ti menigheter som støtter menighetsplanting økonomisk
Fire menigheter

Fellesarrangement
Vi har i løpet av året lagt til rette for møteplasser. På de store fellessamlingene var tematikken basert på
formuleringene «Grepet av Kristus» og «Utrustet».

Landsmøtet
Landsmøtet ble i år, før første gang på mange år, gjennomført uten tilknytning til et familiestevne, som de siste
årene gikk under navnet Blink. Landsmøtet var lagt til Tromsø 5.‐7. juli med et ekstra møte på kvelden torsdag 4.
juli, siden så mange allerede hadde kommet til Tromsø da. På landsmøtet var det 136 delegater fra 52
menigheter.
Tidsrammen rundt arrangementet og en krevende sak rundt forståelse samkjønnet samliv og medlemskap i
menighetsråd, gjorde at den etter hvert tradisjonelle landsmøtedebatten rundt et aktuelt tema ikke ble
gjennomført i år. Ut fra årets erfaringer er det lagt inn et par timer tidligere start første dag i forbindelse med
landsmøtet i Ålesund 2020.
I tillegg til forhandlingsmøtene ble det arrangert evangeliske møter på kveldene, Minns du sången‐koret ga
konsert i Sommarøy kirke lørdag kveld og programmet ble avsluttet med Alle sammen‐gudstjeneste søndag
formiddag. 186 var påmeldt arrangementet og på åpningsgudstjenesten var det rundt 250 til stede. Baptist Nord
innstilte eget distriktsstevne til fordel for landsmøtet.
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Lederkonferanse og pastordager
Baptistenes Lederkonferanse, 8.‐10. mars, har etablert seg som vår viktigste arena for lederutvikling og
inspirasjon. Konferansen hadde i 2019 hele 314 registrerte deltagere. Det var første gang vi passerte 300
deltakere etter at det har vært en forsiktig vekst hvert år fra starten i 2012. Det var stor spredning både
aldersmessig, kulturelt og i forhold til oppgaver i menigheten. 63 deltok på pastordagene i forkant, som er en
viktig møteplass for pastorer.
I 2019 inviterte vi for andre gang til menighetslederdag fredag etter lunsj, og 17 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 Drammen baptistkirke. For å
styrke kvaliteten på arrangementet valgte vi for første gang å ansette en koordinator, og Bente Sandtorp gjorde
denne jobben for oss.

Internasjonal misjon
Kongo
Communauté Baptiste du Congo Nord (CBCN) er samarbeidskirken vår i Kongo. CBCN befinner seg i provinsen
Bas‐Uélé i den nordligste delen av landet. Kirken driver helsesentre og sykehus, barne‐ ungdoms‐ og
videregående skoler, et universitet, samt Norad‐finansierte prosjekter som bidrar til utvikling for hele
befolkningen.

Evangelisk arbeid
CBCN består av 387 menigheter. De får støtte fra oss til evangelisering og trosopplæring, samt til å utdanne
pastorer ved pastorskolen i Bondo.

Helsearbeid
CBCN driver 12 helsesentre og et sykehus. De mottar støtte fra oss til innkjøp av medisiner og til bygging av
fødestuer. I 2019 ble det bygget en fødestue i AVD/Mabangu.

«Use your talents»
Vi fikk støtte fra ekstramillionen slik at fem ledere fra CBCN kunne delta på den internasjonale «Use Your
Talents»‐konferansen i Ngaoundere, Kamerun i oktober. Tema for konferansen var entreprenørskap. Det var
deltakere fra 10 afrikanske land, samt fra Norge.

NORAD‐prosjekter
I 2019 har vi mottatt NORAD‐støtte til tre prosjekter:
PIADBU
Inneholder tre komponenter: Lese‐ og skriveopplæring, sparegrupper, samt arbeid med sivile rettigheter. De to
første komponentene retter seg først og fremst mot kvinner.
Skoleprosjektet
Faglig oppdatering av lærere i forhold til ny undervisningsmetode, samt opplæring av foreldreråd og elevråd.
Organisasjonsutvikling og kompetanseheving
Styrking av kirkeledelsen, både på distriktsnivå og på sentralt nivå.
I januar 2019 ble det gjennomført en økonomigjennomgang hos CBCN på vegne av NORAD. Denne viste
svakheter som måtte utbedres. En økonomikonsulent, Christian Möeller, har besøkt Buta tre ganger i løpet av
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2019 for å hjelpe prosjektledere og regnskapsansvarlige til å forbedre regnskapssystemene sine. Dette har
fungert bra, og de har nå et system som tilfredsstiller norske krav. Vi har også engasjert en tidligere misjonær
regnskapskompetanse, Turid Vestøl, til å ha ansvar for den økonomiske delen av prosjektoppfølgingen.

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 har gått til lønn for Philip
Kamara, samt til barne‐ og ungdomsarbeid.
2019 var siste året med støtte til BCSL.

Thailand
I Thailand samarbeider vi med Thailand Lahu Baptist Convention (TLBC). De mottar støtte til å lønne 25
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 menigheter. 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. De fikk støtte fra oss til å lønne en av dem.

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 2019 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.

Måloppnåelse internasjonalt engasjement
Vi har disse hovedmålene for internasjonalt engasjement i Baptistsamfunnet for 2018 ‐ 2022. Måloppnåelse for
2019 ses i lys av femårsperioden. Målsettinger i kursiv.
 Nye mennesker blir nådd med evangeliet
Menighetsplantere i Sierra Leone, Thailand, Myanmar, Hviterussland, Midtøsten, Armenia og Tyrkia har
nådd nye mennesker med evangeliet. Fra arbeidet vi støtter i TLBC blir det meldt om 32 døpte i 2019
 Økt kompetanse til pastorer og menighetsledere
I 2019 har menighetsledere i CBCN fått økt kompetanse gjennom organisasjonsutviklings‐ og
kompetansehevingsprosjektet. Innføring av konseptet «Use your talents» har også bidratt til økt
kompetanse hos pastorer og menighetsledere
 Samarbeidspartnere har gode forvaltningsrutiner
CBCN har forbedret sine forvaltningsrutiner som et resultat av organisasjonsutviklings‐ og
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kompetansehevingsprosjektet. Det er også blitt gjort en gjennomgang, oppfølging og forbedring av
økonomiforvaltningen til CBCN i forhold til Norad‐finansierte prosjekter
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 31.500 barn siden oppstart i 2014, PIADBU nådde nesten 5.300 personer i 2019
hvorav 75% 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
Våren 2019 gjennomførte misjonsleder sammen med representanter for NCCF, et besøk til byen Kanpetlet i
Chin‐staten for å se på muligheten for et samarbeidsprosjekt. Både HS og styret i NCCF vedtok at man fra
2020 skal starte et samarbeid med Kanpetlet Township Baptist Assosiation for å øke muligheten for
skolegang for barn og unge
Gjensidige utvekslingsbesøk hvert år
I 2019 har misjonsleder besøkt DR Kongo og ny samarbeidspartner i Chin‐staten, men vi har ikke hatt besøk
i Norge fra samarbeidspartnere

Administrasjonen
I mai 2019 flyttet Baptistsamfunnets hovedkontor fra Michelets vei 62c på Stabekk til Christian Krohgs gate 34 i
Oslo, fortsatt samlokalisert med Ung baptist.
Vi er dermed sentralt plassert i Oslo, med gode kommunikasjonsmuligheter og nærhet til mange
baptistmenigheter. Vi er i kontorfellesskap med Misjonskirken Norge. Det gir godt fellesskap mellom
kirkesamfunnene og muligheter for gode synergieffekter i forhold til felles utfordringer både nasjonalt og
internasjonalt. Det skaper noe større avstand til våre skoler på Stabekk, men vi vil arbeide bevisst for fortsatt
nærhet til skolene. Erfaringen i nye lokaler i løpet av 2019 har vært udelt positive.

Ansatte
I 2019 har administrasjonen utført 5,4 årsverk omregnet til helt år, da menighetsrådgiverne tiltrådte 1.februar
2019. De administrative oppgavene har i hovedtrekk vært fordelt mellom staben etter disse hovedlinjene:
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 hatt hovedansvar for menighetsplanting.
Roger Dahl har i 2019 vært ansatt i full stilling med ansvar som informasjonsleder og leder for
menighetsutvikling. Fra 1.februar har han hatt ansvar for menighetsrådgiverarbeidet i Baptistsamfunnet. Fra
september har han vært utleid i 25 % stilling som pastor i Baptistkirken Oppdal.
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. Fra 15.august har han hatt permisjon 50 % for å
tiltre i stilling som menighetsleder i Oslo Sentrum Baptistkirke. 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 Landsmøtet.
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 styremedlem i
European Baptist Mission International (EBMI).
Peter Ngaidam har vært ansatt 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.
Feven T Bihon har vært ansatt som økonopmikonsulent i 50 % stilling fra 1. september.
Atle Henning Eidem har vært ansatt i prosjektstilling som menighetsrådgiver i 25 % satilling fra 1. februar.
Agnar Sæli har vært ansatt i prosjektstilling som menighetsrådgiver i 25 % stilling fra 1. februar.
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Dag Eivind Noreid har vært ansatt i vikariat som menighetsrådgiver i 50 % stilling fra 1. februar.
Siri D Fjeldberg har fra 1. september vært ansatt i vikariat som informasjonskonsulent i 20 % stilling.
Mette Marie Hebnes har permisjon frem til 1.august 2021.
Hermod Bakkevoll er ansatt i Baptist Nord, og samarbeider tett med administrasjon og menighetsrådgivere.
Bente Sandtorp er ansatt i 10 % stilling som kooridnator for lederkonferansen. Stillingen er i samarbeid med
Ung baptist.

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 vi dedikert Håkon Sigland til å ha ansvar for annet personalarbeid i kontakt med våre menigheter.

Møtehelg på Lillehammer med Ung baptist, Baptistkvinnene, hovedstyret og administrasjonen

Hovedstyret
Hovedstyret (HS) har i første halvår av 2019 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)
Egil Sagen (Trondheim), Camilla Oseland (Ålgård) og Olav Berg (Lillehammer) har vært vara i prioritert
rekkefølge.
Hovedstyret (HS) har etter valget på landsmøtet 2019 bestått av følgende medlemmer:
Magnar Mæland (Ålgård/leder) til oktober, Jon Vestøl (Kragerø/nestleder til oktober og leder fra oktober),
Øystein Lode (Sortland/nestleder fra november), Camilla Oseland, Ålgård, Biak Tha Sung Siang Pum (NCMC,
Oslo), Hermod Bakkevoll (Andenes), Reine Cihiluka‐Brevik (Home Church, Oslo), Sissel Merethe Berg
(Lillehammer) og Lillian Thorsen (Haugesund). Ni Cia Tawk Hmung (Chin Bethel Church, Egersund) har møtt i
styret etter at Mæland trakk seg i oktober.
Ni Cia Tawk Hmung (Chin Bethel Church, Egersund), Olav Berg (Lillehammer), Magnus Lund (Kvæfjord) og Elise
Angen (Oslo Sentrum) har vært vara i prioritert rekkefølge.
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HS har hatt fem møter i løpet av 2019 og behandlet 73 saker.
Arbeidsutvalgets (AU) medlemmer har før landsmøte bestått av: Magnar Mæland, Jon Vestøl, Biak Tha Sung
Siang Pum og Halvor Krunenes. Etter landsmøtet har HS konstituert AU med Magnar Mæland (til oktober), Jon
Vestøl, Øystein Lode, Sissel Merete Berg og Hermod Bakkevoll (fra november).

Organisasjonsutfordring
I hele 2019 har spørsmålet om mennesker som lever i samkjønnede samliv kan være med i menighetsråd vært
med å prege arbeidet innen Baptistsamfunnet, etter at det i begynnelsen av året ble kjent at Bærum
Baptistmenighet utfordret kirkesamfunnets tidligere vedtak om det.
Hovedstyret inviterte i vårhalvåret til regionale samlinger for å søke råd. Over hele landet ble det gjennomført
samlinger i mars, der Håkon Sigland, Roger Dahl og Terje Aadne deltok fra staben. Flere hovedstyremedlemmer
delte på å være til stede. Agendaen var rettet direkte mot forståelse av samkjønnet samliv i forhold til
medlemsskap i menighetsråd, og fungerte som rådgivende forsamlinger overfor Hovedstyrets arbeid med
saksforberedelser til landsmøtet i Tromsø. Rundt 180 fra ca 50 menigheter deltok. Samlingen i Nord‐Norge ble
kombinert med årsmøtet i Baptist Nord.
Spørsmålet ble behandlet i landsmøtet i juli, og med bakgrunn i det hovedstyret fikk av tilbakemeldinger i
regionale møter og ellers ble saken presentert. Landsmøtet oppfordret til fortsatt dialog med sikte på en
samlende løsning. Landsmøtet vedtok videre at en i 2019/20 skal arbeide med hvordan vi i vår tid forstår
kirkeforfatningen; hvordan en som menigheter forholder seg til hverandre, hvilke spørsmål som tilhører
lokalmenigheten å avgjøre, og hva som hører fellesskapet av menigheter til.
Etter landsmøtevedtak ble det gjennomført en ny
runde med regionale samlinger på høsten. Det ble de
gjennomført sju samlinger med rundt 250 deltakere
fra godt over 50 menigheter. Samlingen i Nord‐Norge
ble kombinert med kontaktutvalg for regionen, møtet
i Midt‐Norge med den årlige ledersamlingen for
pastorer og forstandere Et møte for Chin‐ledere i
Agder og Rogaland ble kombinert med regional
samling.
Tematikken fra høstens samtaler føres videre på
lederkonferansen 2020. Dette arbeidet er med å legge grunn for saksforberedelser til landsmøtet 2020. Det ble
også vedtatt at:
Landsmøtet ser et behov for en større utredning og drøftelse av kirkesamfunnets vedtekter i lys av baptistisk
kirkeforståelse. Landsmøtet ber derfor HS om å utnevne en komité til gjennomføring av en slik utredning.
Komiteen fremlegger sin innstilling på landsmøtet i 2022. Komiteen, som forkortes med BID2022 (Baptistisk
identitet) ble utnevnt i november og vil være i aktivt arbeide fra februar 2020.
Dette har vært en krevendeprosess for hele kirkesamfunnet og administrasjonen har brukt store ressurser for å
fasilitetere prosessen, som har ført til mindre tid til oppfølging av andre oppgaver.

Overordnede målsettinger og oppnåelse
I 2017 vedtok landsmøtet strategi for Baptistsamfunnets fellesarbeid for 2018‐22. Hovedstyret, stab og
menigheter har i 2019 arbeidet for å nå andre års målsettinger i denne planen og årsrapporten 2019 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 2019 vært representert i begge ved
at Jan Sæthre som i tillegg til å være første visepresident i BWA, også er kasserer for EBF.
Samarbeidet med European Baptist Mission International (EBMInternational) er fortsatt omfattende. Arild
Harvik har vært president og Lise Kyllingstad valgt styremedlem i hele 2019. Vi var i årsmøtet representert ved
Lise Kyllingstad og Reine Cihiluka‐Brevik.
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 har vært mentor for en deltager i
programmet. Terje Aadne har deltatt i Nordisk Baltisk samarbeid.
Vi har sagt ja til å være medarrangør for misjonskonferansen Sent2021 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. Inga Marie Tolås, Bjørn Egeland og Roger Dahl har deltatt i programarbeidet. Roger Dahl
koordinerer fra DNBs side.

Internasjonale baptistgjester
Det er uttalt målsetning at vi ønsker å invitere representanter fra internasjonal baptisme til Norge. På
lederkonferansen I 2019 hadde vi besøk av både Sven‐Joonathan Siikbak, som er generalsekretær for
baptistsamfunnet i Estland og Mikael Hallenius, som er pastor i menighetene Mötesplatsen og lærer ved
teologiska högskolan i Örebro.
Generalsekretær Tony Peck og pastor David Mayne fra London besøkte Stavanger i høst i forbindelse med
forberedelser til misjonskonferansen Sent2021. Det ble da arrangert en samling med lokal arrangementskomite
for Sent 2021.

Økumeniske kontakter
Nasjonalt er våre viktigste felleskirkelige kontakter Norges Kristne Råd (NKR), Digni som er paraplyorganisasjon
for det langsiktige utviklingsarbeidet til 20 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. Kirkens Nødhjelp,
Bibelselskapet, Tro & Medier, Norme (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering), Kristelig studieforbund, Kristent
Interkulturelt Arbeid og Sendt Norge, tverrkirkelig nettverk som skal bidra til planting av 400 livskraftige
menigheter innen 2025.
Terje Aadne gikk i 2019 av som styreleder for NKR. Håkon Sigland ble i 2019 leder i Religionspolitisk utvalg i
NKR. Peter Ngaidam har deltatt i Global Info i NKR.

Voksenopplæringsmidler
Det Norske Baptistsamfunn er medlem av Kristelig studieforbund (K‐stud). Ved det får en tilgang til statlige
tilskudd til voksenopplæring.
Det er i 2019 registrert 3554 studietimer, som er en økning fra året før. Reelt nivå på opplæring som kunne gitt
støtte i våre menigheter er langt høyre enn de rapporterte tallene da bare 19 menigheter ogarbeidsgrener har
benyttet seg av tilskuddsordningen. Til sammen 302 320 kroner er overført fra K‐stud.

14

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.
Det Norske Baptistsamfunns hjemmeside gir god informasjon om kirkesamfunnets arbeid, det er lenker 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 2019 ble det lagt ut 148 nyhetssaker. Mange av sakene deles også
på Facebook og i nyhetsbrev. Lederkonferansen ble markedsført aktivt på Facebook.
Menighetssidene på baptist.no ble komplettert i 2019 og innsamlingsmodulen ble påbegynt. I tillegg til den
elektroniske plattformen ble det gitt ut et par nyhetsbrev på papir og årboken ble produsert. Baptist Nord gir
fortsatt ut Distriktsnytt i papirutgave og Norsk Baptist‐Historisk Selskap gir ut tidsskriftet Baptist.

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. Det overskuddet vi har i år virker solid, men det er på grunn av regnskapstekniske grep
rundt oppgjør for salg av eiendommen Holtet 15 på Stabekk. Trekker vi fra beløpet vi fikk ut av dette salget går
regnskapet omtrent i 0.
Regnskapet for 2019 viser en dramatisk nedgang i gaveinntekter. Særlig innenfor internasjonal misjon har vi en
stor nedgang. Årsakene til dette er sammensatt, men vi har slitt med å oppfylle våre forpliktelser overfor
samarbeidspartnere. Innenfor nasjonal misjon har vi klart å holde det meste innenfor budsjett.
Vår takk går til alle de menighetene og enkeltpersonene som tross alt med sine gaver og innsats har gjort oss i
stand til å drive et omfattende og fruktbart arbeid i inn‐ og utland også i 2019. Vi håper at 2020 vil kunne vise
bedre tall på gavesiden enn det vi hadde i 2019.

Framtidige prioriteringer
Landsmøtet 2019, som behandlet spørsmålet om samkjønnet samliv og medlemskap i menighetsråd i en av
våre menigheter, vedtok også at kirkesamfunnet skal arbeide med baptistidentitet i perioden frem til
Landsmøtet 2022. Vi er i sluttfasen av den første delen, som var samtalene om baptistisk identitet i
menighetene, på regionale møter og på lederkonferansen. Komiteen (BID2022) som skal arbeide videre med
baptistisk identitet og kirkeordning, i henhold til landsmøtevedtaket, er opprettet og har begynt sitt arbeid.
Situasjonen som oppstod rundt samkjønnet samliv og lederskap er fortsatt krevende, der en er uenig om det
går an å leve med at flertallet i en enkelt menighet har valgt å foreta et valg i strid med Baptistsamfunnets
vedtatte retningslinjer om samkjønnet parforhold og lederskap, eller ikke. Hovedstyret har derfor knyttet til seg
ekstern bistand for å tilrettelegge prosessen videre. I administrasjonen blir det, og vil bli brukt, ekstra
stabsressurs på koordinering av arbeidet med å finne en felles fremtidig plattform for Baptistsamfunnet.
Dette vil være med å prege Baptistsamfunnets arbeid frem mot Landsmøtet 2022.
På grunn av den globale og nasjonale krisen som koronapandemien har skapt, er landsmøtet 2020 flyttet til
siste helg i oktober. Det vil også påvirke arbeidsprosessene i Baptistsamfunnet.
Landsmøtet skal velge ny generalsekretær for de neste seks år.
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Baptistsamfunnets vedtatte strategiperiode er 2018 – 2022. Det er viktig at vi også de to siste
årene av perioden ha søkelys på fellesskap, utrustning og rettferdighet, med disse tre strategiske
områdene:
•

Menighetsutvikling

•

Menighetsplanting

•

Internasjonalt engasjement

Vi ønsker fortsatt å være et kirkesamfunn i vekst der mennesker blir frelst og bli styrket i årene som
kommer. For at vi som bevegelse og menigheter kan være en misjonal og Kristussentrert
bevegelse.
For å oppnå dette har
menighetsrådgiverordningen blitt
en fast og landsdekkende
struktur. Det gjør at vi kan være i
tettere dialog med menighetene,
og styrke søkelyset på
menighetsutvikling og
menighetsplanting. Og for å være
en ressurs som gir menighetene
muligheter til å oppnå den best
mulige 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.
Menighetenes største kall er misjonsbefalingen. Derfor er befalingen om å skape etterfølgere av Jesus og
medarbeidere til kirke og samfunn en viktig forutsetning for utviklingen av våre menigheter. Temaet for
Lederkonferansen 2020 har derfor vært «Følg meg».

Takknemlighet
Vi ser tilbake på 2019 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
Jon Vestøl
styreleder
Biak Tha Sung Siang Pum
Liilian Thorsen

Øystein Lode

Reine Cihiluka‐Brevik

Sissel Merete Berg Camilla Oseland
Hermod Bakkevoll Ni Cia Tawk Hmung

Terje Aadne
Generalsekretær
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