
Høring 
BID 2022



Hensikt med samlingen

•Få større forståelse for tema som er på høring 
og stille oppklarende spørsmål

•Være bedre forberedt til å gi skriftlig 
tilbakemelding på høringen



Agenda

• Innledningsord og bønn
•Prosessen + oppklarende spørsmål
•Grunnlagsdokumentet + oppklarende spørsmål
•Forpliktende medlemskap i praksis + oppklarende 
spørsmål

•Avslutning med bønn og velsignelse



Innlednings-
ord og bønn



Hva er på
høring?



Hensikt med samlingen

•Få større forståelse for tema som er på høring 
og stille oppklarende spørsmål

•Være bedre forberedt til å gi skriftlig 
tilbakemelding på høringen



Høringsrunden har fokus på
2 dokumenter

• Oppdatert: Grunnlagsdokument

• Nytt: Forpliktende medlemskap i praksis

Dokumentet er innom flere områder og tema fra vårt mandat

Baptistisk kirkeforståelse Forpliktet & selvstendig

Baptistisk identitet Menighetssyn/ 
kirkeforståelse Bibelforståelse “Når det er vanskelig

å være sammen”

Mandat Hovedtema



Vi jobber steg for steg

Definere og 
tydeliggjøre/ 

avgrense 

Innhente 
innspill

Produsere 
innhold/ 

dokumentasjon
Kvalitetssikre

Sende på 
høring til 

menighetene

Dette betyr at det vil komme oppdatert informasjon og nye områder senere 

Berøres i senere høringer: etikk og vedtekter



Det er en egen
mal for 
tilbakemeldinger



Høringsfrist

23.januar 2022

Husk egen ressursside på nettet hvor dokumenter er samlet, også oversettelser 



Neste høringsrunde er pt planlagt
• 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



Pilot etisk/teologisk fagråd
• Evaluering av Tenketanken

• Behov for større faglig etisk og teologisk refleksjon

• Kapasitet til å dykke ned i ulike aspekter ved samlivsetikk

• Se i sammenheng med BID-prosessen

Pilot på et etisk/ teologisk fagråd

Vil ledes av Linda Aadne. Andre deltagere er Zatlung MangDun, Atle Eidem og 
Per Øvergaard



Oppklarende
spørsmål
Er det noe dere ikke forstår som vi kan
bidra til å oppklare?



Grunnlags-
dokument



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.

Grunnlagsdokument



Første versjon av grunnlagsdokumentet var på høring hos menighetene i mai 
2021 med et noe mer begrenset fokus

Baptistisk kirkeforståelse Baptistisk 
identitet

Menighetssyn/ 
kirkeforståelse

Mandat Hovedtema

Har sett en tidligere versjon av dokumentet



Det er bearbeider på basis av innspill

• 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



.. og med et nytt delkapittel

• Arbeid med bibelforståelse og delkapittelet «Bibelen som autoritet»

• Tenketank

• Ulike teologers refleksjon

• Arbeidsgruppe



Innhold
• Baptistenes opprinnelse og utvikling

• Baptistenes økumeniske engasjement

• Baptistisk tro og praksis
• Kristus som Herre for den troende og for menigheten

• Bibelen som autoritet

• Menneskesyn

• Menighetssyn

• Dåp

• Nattverd

• Baptistene i dag



Høringen ber 
om innspill på

Er det områder som 
bør innlemmes/ 
utelates. Hvorfor?



Merk

Grunnlagsdokumentet er også omtalt i og danner basis for 
dokumentet «Forpliktende medlemskap i praksis»



Oppklarende
spørsmål
Er det noe dere ikke forstår som vi kan
bidra til å oppklare?



Forpliktende
medlemskap
i praksis



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.  



Innhold
• Innledning

• Fokus på hvordan en menighets 
forpliktelse overfor det nasjonale felleskap 
kan se ut i praksis

• Vi er også heldige å ha en rekke 
rettigheter

• Formelle rammer kan aldri erstatte det 
uformelle fellesskapet



Innhold
• Kategorier av forpliktende 
medlemsskap

• «Menighetene står i et forpliktende og intimt 
forhold til hverandre hvor landsmøtet er øverste 
autoritet». 

• For at et fellesskap skal fungere må det være en 
felles forståelse av spilleregler og hvilke rammer 
fellesskapet opererer innenfor.

• For å kunne si noe om disse rammene, tas det 
utgangspunkt i tre hovedkategorier av 
forpliktende medlemskap. 



Innhold
Kategori 1: Medlemskapskriterier for 
menigheter i Det Norske 
Baptistsamfunn

• Kategori 1 oppsummerer det 
baptistmenigheter må slutte seg til. Den 
består av fire hovedelementer:

- Vedtekter

- Grunnlagsdokument

- Pastorgodkjenning

- Forpliktende landsmøtevedtak



Innhold
Kategori 2: Støtte opp om og 
bidra til fellesaktiviteter i Det 
Norske Baptistsamfunn
• Denne kategorien adresserer det at vi 

som baptister har valgt å ha noen 
aktiviteter og fokusområder felles. Det 
kan dreie seg om områder som er for 
store til at enkeltmenigheter har 
ressurser til å løse oppdrag på 
egenhånd, jf. også formålet med 
etableringen av Det Norske 
Baptistsamfunn i 1879. 



Innhold
Kategori 3: Deltagelse på 
fellesarrangementer i Det Norske 
Baptistamfunn

• Denne kategorien beskriver 
baptistmenigheters deltagelse i styrer og på 
nasjonale og regionale arenaer. Videre 
beskriver den hvordan baptistmenigheter 
legger til rette for at enkeltpersoner i 
menighetene kan delta på disse arenaene.  



Innhold
• Å ikke leve opp til 
forpliktelser til fellesskapet

• Konsekvensene av å ikke leve opp til 
forpliktelsene til fellesskapet, vil 
være ulike avhengig av hvilken 
kategori det er snakk om. Dette betyr 
også at prosessen for håndtering vil 
være ulik.

• Beskrives per kategori



Høringen ber om innspill på

- Er rammeverk, prinsipper mv i dokumentet dekkende?

- Er noe uklart/ bør utdypes eller tydeliggjøres? Hvorfor?

- Er det områder som bør innlemmes/ utelates? Hvorfor?

Det er det prinsipielle i dokumentet og ikke ordlyd som 
det er viktig å komme med tilbakemelding på



Det bes også om tilbakemelding på 
følgende innen 23.januar
• Er rammeverk, prinsipper mv i dokumentet dekkende?

• «Ingen kommentar»

• Hvem innspillet sendes inn på vegne av

• Samtykke til eventuell publisering

Det er som tidligere nevnt publisert en mal for tilbakemeldinger. 
Dette for å forenkle arbeidet med tilbakemeldingene 



Oppklarende
spørsmål
Er det noe dere ikke forstår som vi kan
bidra til å oppklare?



Avslutning
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