Til:
Menighetene, arbeidsgrenene, styrer og råd
i Det Norske Baptistsamfunn

Høring på grunnlagsdokument og dokument for forpliktende medlemskap i praksis
Baptistsamfunnet består av 105 selvstendige menigheter, som likevel er intimt knyttet sammen i
kirkesamfunnet vårt som en stor baptistfamilie. I en familie er det viktig at alle blir hørt, slik er det hos oss
baptister også. Vi tror vi får best resultater om vi arbeider sammen i prosesser der alle får anledning å bidra.
Landsmøtet i 2019 i Tromsø ba om en utredning med dette utgangspunktet:
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 skal være bredt sammensatt av personer med god innsikt i
DNB, samt også med både teologisk, juridisk og organisasjonsmessig kompetanse. Komiteens mandat og oppgave
kan sammenfattes slik:






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.

Komiteen som ble satt ned av hovedstyret for å jobbe med spørsmålene knyttet til baptistisk identitet og
forståelse fram til landsmøtet 2022 ble raskt kalt for BID2022 (baptistisk identitet). Komiteen har hatt
saksfremlegg i landsmøtet 2020 og landsmøtet 2021. Videre har en første høring hos menigheter og
virkegrener blitt gjennomført våren 2021.
Det sendes i denne omgang ut to dokumenter på høring
1.

Grunnlagsdokument

Grunnlagsdokumentet har til hensikt å gi en innføring i og beskrive hovedtrekkene i Det Norske
Baptistsamfunns identitet med bakgrunn i sentrale historiske hendelser, teologiske kjernepunkter og
kirkesamfunnets liv.
Dokumentet er oppdatert etter høringsrunde våren 2021. Oppdateringer har kommet på bakgrunn av en
grundig gjennomgang av alle innspill fra høringsrunden, samt arbeid med nye tema som har blitt innlemmet i
dokumentet.
Det oppdaterte dokumentet sendes nå på høring for å gi anledning til å gi nye innspill på dette.
2.

Forpliktende medlemskap i praksis

Å være medlem av Det Norske Baptistsamfunn innebærer rettigheter og forpliktelser for den enkelte menighet.
Dette dokumentet er et forslag til hvordan håndtere forpliktende medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn, og
hva kirkeordningen «moderat kongregasjonalisme» i praksis betyr for oss i årene som kommer. Selv om
dokumentet har en praktisk innretning, er det utledet fra et baptistisk menighetssyn slik det står
beskrevet i grunnlagsdokumentet.
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Dokumentet i inneværende versjon sendes på høring for innspill. Det inneholder forslag til overordnede
retningslinjer, prinsipper, føringer og rammeverk for å håndtere forpliktelser i fellesskapet. Det vil senere
komme forslag til hvordan disse skal innlemmes i våre beslutningssystemer, herunder forslag til
vedtektsendringer.
På nåværende tidspunkt er det altså det prinsipielle i dokumentet og ikke ordlyd som det er viktig å komme
med tilbakemelding på for menighetene.
I dokumentet henvises det til hhv DNBs vedtekter og pastorgodkjenningsordningen. Disse kan dere finne her:
Vedtektene: https://intranett.baptist.no/_service/350986/download/id/569527/name/dnb_vedtekter.pdf
Pastorgodkjenningsordningen:https://intranett.baptist.no/_service/350986/download/id/617389/name/Godkj
enning+av+forkynnere+i+Det+Norske+Baptistsamfunn.pdf
Hvordan BID2022 skal fullføre oppdraget henger sammen med de dokumentene som sendes på høring nå og
de innspillene vi får fra menigheter og virkegrener. BID2022 vil fortsette å jobbe i faser med ulike temaer fram
mot en besvarelse på oppdraget som helhet.
BID2022 ønsker innspill innenfor følgende områder:
1.
2.

3.

4.

Grunnlagsdokument
‐ Er det områder som bør innlemmes/ utelates. Hvorfor?
Forpliktende medlemskap i praksis
‐ Er rammeverk, prinsipper mv i dokumentet dekkende?
‐ Er noe uklart/ bør utdypes eller tydeliggjøres? Hvorfor?
‐ Er det områder som bør innlemmes/ utelates? Hvorfor?
«Ingen kommentar»
‐ Det er veldig viktig for oss å vite at dokumentene er gjennomgått, selv om dere ikke har noen
kommentarer. Vi ber dere derfor uansett om å gi oss en tilbakemelding.
Publisering av høringsinnspill
‐ I landsmøtet 2021 ble det stilt spørsmål om de ulike høringsinnspillene kunne gjøres tilgjengelig
for andre menigheter. Vi vil tilrettelegge for dette. De menigheter og virkegrener som samtykker i
å få sin respons publisert, bes om å bekrefte dette i høringssvaret.

Vi vil oppfordre menighetene til å jobbe med dokumentet og gi oss en tilbakemelding






Det arbeides for å legge til rette for regionale samlinger 8.januar. Mer informasjon om dette følger.
Gå inn på denne ressurssiden for høringen. Her vil du bl.a finne grunnlagsdokumentet, forpliktende
medlemskap i praksis, lenke til vedtekter og pastorgodkjenning, samt mal for tilbakemeldinger på
https://intranett.baptist.no/_service/350986/download/id/619121/name/Mal+for+tilbakemelding+p%C3
%A5+h%C3%B8ringsrunde.docx
Tilbakemeldinger på høringen skal sendes på epost til roger.dahl@baptist.no innen 23.januar. Se også mal
for tilbakemelding vedlagt.
I tilbakemeldingen skal det angis hvem innspillet sendes inn på vegne av (eksempelvis «innspillene
kommer fra Aune baptistmenighet»)

Husk at vi står sammen om arbeidet som skal gjøres. Jo flere gode innspill på denne høringen, jo bedre forslag
til endelige dokumenter kan BID 2022 forberede til neste års landsmøtet.
Oslo, 6. desember 2021

På vegne av BID2022
Elise Angen /s
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