
Baptistisk
identitet



Hensikt med presentasjonen

• Minne om noen punkter fra landsmøtet 2020
• Gi oppdatert status på arbeidet
• Gi innblikk i noen temaer som sendes på høring til 
menighetene

• Presentere overordnet plan frem til landsmøtet 2022
• Ha en kort «benkeradsdiskusjon»



En liten
repetisjon fra
landsmøtet
2020



Mandat
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...

- å samle de viktige tolkningene fra det bibelske materialet om kirken med 
tanke på å beskrive en baptistisk kirkeforståelse

- å fremlegge historiske perspektiver på hvordan en baptistisk kirkeforståelse
har vært fortolket og praktisert blant norske baptister

- drøfte forholdet mellom selvstendige menigheter i et forpliktende
fellesskap ut fra en baptistisk kirkeforståelse, herunder bør en drøfting av 
kirkesamfunnets nåværende eksklusjonsparagraf inngå

- vurdere Hovedstyrets og Landsmøtets betydning og funksjon
innenfor en baptistisk kirkeforståelse å bearbeide det foreliggende materiale
med sikte på å presentere et helhetlig forslag til vedtekter for Det 
Norske Baptistsamfunn.



Utdrag fra
mandat

…kirkesamfunnets vedtekter i lys av 
baptistisk kirkeforståelse…

- …tolkningene fra det bibelske materialet om kirken… beskrive
en baptistisk kirkeforståelse

- …historiske perspektiver..

- …selvstendige menigheter i et forpliktende
fellesskap.. 

- herunder…kirkesamfunnets nåværende
eksklusjonsparagraf

- vurdere Hovedstyrets og Landsmøtets betydning og
funksjon

- … presentere et helhetlig forslag til vedtekter for Det        
Norske Baptistsamfunn

Baptistisk kirkeforståelse

Forpliktet & selvstendig

Helhetlige vedtekter



Viktig
premiss i
arbeidet

Sikre og bygge
en robusthet
for fremtiden



Arbeid inndelt i fire hovedtema

Baptistisk identitet Menighetssyn/ 
kirkeforståelse Bibelforståelse “Når det er vanskelig

å være sammen”



Vi jobber steg for steg

Definere og 
tydeliggjøre/ 

avgrense 

Innhente 
innspill

Produsere 
innhold/ 

dokumentasjon
Kvalitetssikre

Sende på 
høring til 

menighetene



Siden
landsmøtet
2020..



Hvem er vi?

Takk for innsatsen
Gabriel Stephens
Kjell Einar Mong 

Granholt
Vanlian Oke

Elise Angen Leif Vollan Gunnar Krunens

Harry Sein Håkon Sigland Mathias Eidberg Linda Aadne



Fugleperspektivet
9 fellessamlinger 
(6 på Zoom)
Arbeidsgrupper 
(på Zoom og fysisk)
Innhentet innspill +  synkronisert mot andre initiativ
(Tenketank, teologer/ kirkehistorikere)
Høringsrunde
(fellessamling på Zoom)



Vi er kristne

VI LEVER I Personlig tro og etterfølgelse

JESUS KRISTUS 
er autoritet for tro og gjerning, åpenbart i skriftene, tilstede ved den hellige ånd

Bibelen som
autoritet

Menigheten er et 
fellesskap av 
troende og deler 
nattverd

Dåp skjer på 
bekjennelse av 

tro

Det allmenne 
prestedømme

Vi er kalt til å 
vitne om Jesus 
Kristus som 
Herre

Vi tror at Jesus 
kommer igjen

Den lokale 
menigheten har 
et særegent 
oppdrag

Vi arbeider for 
rettferdighet og 
religionsfrihet

Fellesskap 
mellom 
menigheter

Samvittighets-
frihet

Landsmøte 
2020…



Et dokument som kort og 
konsist beskriver 
grunnleggende og sentrale 
historiske trekk og 
kristendomsforståelse for 
baptister i Norge.

Det har til hensikt å vise 
noe av sentrum i vår tro og 
baptistiske identitet. 

Nå: Grunnlagsdokument



Første versjon av grunnlagsdokumentet har vært på høring hos menighetene

Baptistisk kirkeforståelse Baptistisk 
identitet

Menighetssyn/ 
kirkeforståelse

Mandat Hovedtema

Høringsrunde 1



Bearbeiding av høringsinnspill

• Systematisk gjennomgang og vurdering av alle høringsinnspill

• Bearbeidet teksten i lys av disse («ikke klipp og lim»)

• Har beholdt formen på dokumentet – kort og konsist med fokus på essensen

• En felles innstilling til teksten fra BID



Parallellarbeid

• Arbeid med bibelforståelse og kapittelet «Bibelen som autoritet»

• Tenketank

• Ulike teologers refleksjon

• Arbeidsgruppe



Kongregasjonalismen

• Moderat
• Baptistene i Norge

• MEN vi tenker forskjellig om hvor på skalaen vi befinner oss

• Eksempelvis: sterkere på økonomiområdet, men svakere på 
generalsekretærvalg

Moderat

Svak/ 
ingen

Sterk/ 
absolutt 

Landsmøte 2020



Nå: Forpliktende medlemskap i praksis

Har utarbeidet en skisse til 
hvordan vi fremover kan 
forholde oss til hverandre 
som «selvstendige 
menigheter i et forpliktende 
fellesskap»

Hovedpunkter er 
dokumentert i et forslag til 
forpliktende medlemskap i 
praksis



Hva dokumentet beskriver
• Ulike områder som vi kan være forpliktet på

• Rammer for hvem vi er, eksempelvis 

• Grunnlagsdokumentet, pastorgodkjenning, vedtekter,  forslag til en ny 
type landsmøtevedtak

• Støtte opp om og bidra til fellesaktiviteter i Det Norske Baptistsamfunn

• Deltagelse i fellesarrangementer i Det Norske Baptistsamfunn

• Prosesser for når en menighet ikke lever opp til forpliktelser til fellesskapet

• Vil se ulikt ut avhengig av type forpliktelse



Tilgjengeliggjøres snart!

• Dokumentet kommer på høring i starten av desember

• Dette vil danne et viktig grunnlag for våre forslag til oppdaterte vedtekter



Planer 
fremover



Høringsrunde 2
• Høring i uke 49 - 23. januar 

• Oppdatert grunnlagsdokument

• Forpliktende medlemskap i praksis

• Jobber for å legge til rette for regionale samlinger 8.januar

Baptistisk kirkeforståelse Forpliktet & selvstendig

Baptistisk identitet Menighetssyn/ 
kirkeforståelse Bibelforståelse “Når det er vanskelig

å være sammen”

Mandat Hovedtema



Høringsrunde 3
• 4. april-8.mai 

• Oppdatert grunnlagsdokument

• Oppdatert dokument for forpliktende medlemskap i praksis

• Utkast til oppdaterte vedtekter 

Baptistisk kirkeforståelse Forpliktet & selvstendig

Mandat Hovedtema

Baptistisk identitet Menighetssyn/ 
kirkeforståelse Bibelforståelse “Når det er vanskelig

å være sammen”

Helhetlige vedtekter



I forbindelse med høringer

• Går til menighetene og virkegrenene, og vi vil derfor be alle som sender inn 
spesifisere hvem innspill sendes på vegne av

• «Ingen kommentarer» er også en viktig og nyttig tilbakemelding å få





Spørsmål?



Diskusjons-
oppgave



Forpliktende medlemskap i praksis

• Case: «Det Norske Baptistsamfunn vedtar i landsmøte i år X å innføre et 
forpliktende medlemsbidrag for alle sine menigheter»

• Spørsmål:

1) Hva tenker du om å fatte et slikt forpliktende vedtak?

2) Hvor bindende bør dette i så fall være? Finnes det unntak fra forpliktelsen?

3) Hvor stort flertall bør det være i landsmøtet før vedtaket er bindende?

4) Hva bør skje dersom medlemsbidraget ikke betales?


