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Strategiplanen for perioden 2018-22 føres videre i 2023 da forslag til ny strategi fram til 2030 ikke er 
ferdig bearbeidet i stab og styre. Se https://baptist.no/om-oss/strategi for å lese strategien vedtatt 
på landsmøtet 2017.. 

Baptistsamfunnet er et multietnisk kirkesamfunn med levende menigheter, grepet av 
Kristus. Kirkesamfunnets strategiske arbeid er rettet mot menighetsutvikling, 
menighetsplanting og internasjonalt engasjement. 

Visjon 
Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet 

Hovedmål 

 Vi skal være et kirkesamfunn i vekst der mennesker blir frelst! 
 Det multietniske perspektivet skal være tydelig i hele kirkesamfunnet! 
 Barn og unge skal ha en sentral plass i arbeidet vårt! 
 Vi skal ha et bredt internasjonalt engasjement! 
 Vi skal ha et tydelig fokus på bibel og bønn! 

Strategiske områder 

 Menighetsutvikling - https://baptist.no/om-oss/strategi/menighetsutvikling  
 Menighetsplanting -  https://baptist.no/om-oss/strategi/menighetsplanting  
 Internasjonalt engasjement - https://baptist.no/om-oss/strategi/internasjonaltengasjement  

Målsettinger og aktiviteter for de strategiske områdene i perioden 2018-2022 har dannet 
utgangspunkt for arbeidet de siste årene og er rapportert på i årsrapportene. I 2023 vil vi gjøre 
sluttrapportering på hva som har vært mulig å gjøre i strategiperioden, som i stor grad har vært 
preget av Korona-pandemien og arbeidet som er gjort i forhold forståelse av samlivsetikk og BID-
prosessen i perioden fra 2019 til i dag. 

I tillegg til å avslutte arbeidet ut fra strategiplanen som startet i 2018 vil vi i 
2023 ha særskilt søkelys på: 

 Utarbeide en plan for rekruttering av (unge) pastorer/ ledere 

 Iverksette utarbeidet veiledningstilbud for pastorer 

 Utarbeide og iverksette en helhetlig plan for innsamling til Internasjonal misjon 

 Gjennomføre Lederkonferansen 10.-12. mars og delta i menighetsplantingskonferansen 17.-
18. mars med et ønske om å løfte menighetsplantingstanken. 

 Planlegge for endringer i landsmøtekonsept fra 2024 med utgangspunkt i forslag fra 
komiteen som landsmøtet 2019 ba om å komme med forslag til fornyelse av konseptet for 
landsmøtene. 

 Forberede og gjennomføre konferansen Sent 2023 i Stavanger, 5.-9. juli 

 Forberede og fremme forslag om visjon og strategi 2030 

 

Forslag til vedtak: 

Landsmøtet tar til orientering de framlagte prioriteringene for 2023 


