Varsel om tidspunkt for høring i forbindelse med landsmøtevedtak
vedrørende vår baptistiske identitet

Bakgrunn





Landsmøtet 2019 ba om en større utredning og drøftelse av kirkesamfunnets vedtekter i lys
av en baptistisk kirkeforståelse. Forslag skulle legges fram i Landsmøtet 2022.
Høsten 2019 ble det nedsatt en komité for å arbeide med utredningen, «BID2022» (baptistisk
identitet).
Det ble også opprettet en «Tenketank» av folk med ulik kompetanse som skulle være en
ekstra ressursgruppe i arbeidet.
Fra januar 2020 har arbeidet med utredning vært i gang

Framdrift
På Landsmøtet 2020 ble status og tilnærming til arbeidet gjennomgått i mer detalj. Det ble bl.a.
vedtatt at administrasjonen skulle legge til rette for en høring våren 2021.
BIB2022 har etter landsmøtet 2020 fortsatt å opprettholde et fullt trykk på oppdraget. Dette har
hovedsakelig skjedd i form av månedlige samlinger, forberedelser til disse og samhandling med
ledelsen i baptistsamfunnet og i «Tenketanken». Flere ulike tema har blitt diskutert og disse har blitt
fulgt opp mellom samlingene.
Samtidig er fremdriften og bredden i arbeidet påvirket av det faktum at det helt siden vi var samlet
på landsmøtet, har vært en oppblomstring av koronapandemien som bl.a. har medført at Oslo har
vært nedstengt og reisevirksomhet som hovedregel har vært frarådet. Komiteen har derfor hatt sine
møter på elektroniske samhandlingsplattformer – og selv om det er mange ting som kan håndteres
på denne måten, har arbeidsmåten også noen tydelige begrensninger. Dette håper vi at dere har
forståelse for.

Utfordring til menighetene
Vi tar sikte på å sende ut noe materiale til høring i menighetene denne våren!
Et av de områdene som vi har arbeidet med, er en tydeliggjøring av hvem vi som baptister i Norge er.
Denne delen av arbeidet dokumenteres i det vi per i dag omtaler som et plattformdokument, et
dokument som beskriver viktige elementer ved vår kirkeforståelse. I høringen, vil vi blant annet be
om tilbakemelding på hva dere som menigheter mener om et slikt dokument og gi dere
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muligheten til å komme med innspill på de temaene som foreslås adressert. Dokumentet som sendes
ut vil ikke være ferdig gjennomarbeidet på dette tidspunktet, da noe av hensikten med den første
høringen, er at dere skal få lov til å bidra med deres innspill både på tilnærmingen, innhold og den
endelige utformingen.

Plan og tidsfrister
Dokumentasjon til første høring i menighetene sendes ut medio mai og frist på tilbakemelding
være den 13.juni 2021. Den 20. mai 2021 kl 19. vil det settes opp et Zoom‐møte, hvor (bakgrunnen
for) materialet som sendes ut gjennomgås i noe mer detalj. Hensikten er at dere får et best mulig
innblikk i materialet og muligheten til å stille evt. spørsmål som er relevant i forbindelse med
involvering av egne menigheter. Lenke til dette møtet vil bli sendt noen dager i forkant.
Vi oppfordrer dere også til å sette av tid til refleksjon rundt dokumentet i egne menigheter i løpet
av uke 21‐23.
Vi ser frem til å samhandle med dere og hilser dere med 3.Johannes 1.2!

For BID 2022
Elise Angen/s
Komitéleder
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