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1 Noen høydepunkter 
1.1 Nye pastorer  

I forbindelse med landsmøtet i Det Norske Baptistsamfunn (DNB) ble fem nye pastorer/forkynnere presentert 
etter å ha blitt godkjent i ansettelsesrådet. Det er spesielt gledelig at fire av disse er unge som allerede er i aktiv 
tjeneste i sine respektive menigheter. 

Naw Htoo Phaw 
Sang er nå 
engasjement som 
ungdomspastor i to 
menigheter, 
nærmere bestemt 
Stavanger Chin 
Church og Ålgård 
Baptistkirke.  

Bawi Hrin Thang 
Sung er også 
engasjert i to 
menigheter, både i 
Ålesund Chin 
Christian Church og 
som medpastor i 
Kristiansand Baptist 
menighet.  

Zatlung Lian 
Mangdun er 
medpastor i 
Kristiansand 
Baptistmenighet, i 
2021 tjente han 
også i Sinai 
Christian Church i 
Aurskog Høland. 

Bawi Tha Kung 
Hakha har sin 
tjeneste i Immanuel 
Baptist Church i 
Sandnes og i Ung 
Baptist / Norway 
Chin Christian Youth 
Federation. 

Benyam 
Ghebrenegus ble 
godkjent som 
evangelist og 
forkynner. Han er 
engasjert i 
Baptistkirken i 
Larvik og reiser og 
som forkynner. 

 
Det er en stor oppmuntring at DNB stadig får nye medarbeidere, ikke minst at de som har en annen etnisk 
bakgrunn også engasjerer seg i flere av de tradisjonelle baptistkirkene. 

 

1.2 Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) 

I forbindelse med Landsmøtet 2021 ble det gjort et strategisk viktig vedtak i forbindelse med HLT-utbyggingen 
på Stabekk. Det er ikke til å legge skjul på at det var en del usikkerhet knyttet til finansiering av utbyggingen, 
selv om Baptistenes Eiendomsdrift har en forholdsvis stor egenkapital avsatt til byggeprosjektet. 

I forbindelse med at saken ble lagt frem av Bernt Nordby Skøien i landsmøtet var det flere innlegg fra 
delegatene både med spørsmål, relevante kritiske bemerkninger og mange positive kommentarer og innlegg. 
Det knyttet seg naturlig nok noe spenning til selve avstemningen. Når det kom til avstemningen, stemte 
landsmøtet enstemmig for en ramme på inntil 45 millioner kroner. Dette var viktig for fremdriften i 
byggeprosessen, men viktigere enn selve bevilgningen var den entydige positiviteten og viljen til å satse 
sammen for en videreutvikling av HLT. 

 

1.3 Kulturkrasj 

- Er jeg som etnisk nordmann så tolerant og 
inkluderende som jeg tror? spør Kjell mens 
Thaku lurer på: 
- Oppleves jeg som en utakknemlig og sur 
innvandrer og hårsår kvinne i møte med det 
norske samfunn?  
Det var to av spørsmålene som utfordret Ung 
Baptist. 
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For å finne svar på disse spørsmålene og mange andre startet Ung Baptist i september podkasten Kulturkrasj 
der Kjell Einar Mong Granholt og Thaku Biakthasung Lian tar opp en rekke utfordringer på veien mot et 
varmere Norge, der befolkningen blir mer mangfoldig for hvert år. Podkasten finner du på Spotify og Apple 
Podcasts. 

 

1.4 Landsmøtet 

Landsmøtet 12.-14. november ble for mange et høydepunkt. Etter halvannet år med avstand og mange 
restriksjoner, avlyste arrangement og lange perioder med digitale møter, var det godt å komme sammen. 
Endelig kunne en være litt tettere på hverandre, selv om pandemien fortsatt lå i bakhodet. 

Landsmøtet så framover, gledet seg over god utvikling på tross av krevende forhold med pandemi, samt at 
mange venter i spenning på utredningen om baptistisk identitet og forståelse til landsmøtet 2022. Gode 
pauser, inspirerende forkynnelse av hovedstyreleder Sissel-Merete Berg og generalsekretær Bjørn Bjørnø, god 
lovsang og innsettelse av nye pastorer var viktig. Det samme var inspirerende kveldssamlinger med tema 
knyttet opp mot kall og tjeneste og moderne slaveri, noe som bidro til en god atmosfære. 

ENSTEMMIG Landsmøtet vedtok enstemmig å starte utbygging av høyskoleeiendommen. 
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2 Hovedlinjer og endringer 
2.1 Et multietnisk kirkesamfunn 

Det er liten tvil om at DNB har gjennomgått en omfattende endring i de siste 20 årene. Fra å ha vært et 
kirkesamfunn i stagnasjon har DNB hatt stor vekst med mange nye menigheter og medlemmer. Det er uten tvil 
tilstrømmingen av ikke etnisk norske medlemmer og menigheter som er årsaken til den positive utviklingen. 
Selv om veksten nå har flatet ut, er det fortsatt flere etniske menigheter som søker til DNB om å få bli en del av 
vårt kirkesamfunn. 

Om den positive utviklingen skal fortsette, er det avgjørende at DNB arbeider målrettet for å skape en større 
grad av samhold og enhet i hele kirkesamfunnet. Ikke minst handler dette om en mye tydeligere strategi for å 
forene folkene fra de såkalt norske og de ikke etnisk norske kirkene. Det må være et klart mål at vi skal bevege 
oss fra en etnisk tilnærming, til en mer helhetlig Guds barn- og Guds rike-forståelse.  

Uten tvil vil denne endringen best kunne virkeliggjøres om vi gjør en tydeligere fellessatsing på barne- og 
ungdomsarbeid. De etniske kirkene har en større andel av barn og unge, mens de mer norskbaserte kirkene i 
stor grad har mye mer voksne medlemmer. Om pastorer og menighetsråd arbeider målrettet med å skape 
samhold mellom de ulike etnisitetene, vil neste generasjon arbeide i et multietnisk kirkesamfunn.  

I denne sammenhengen vil samspillet mellom Ung Baptist og DNB være avgjørende. Ung Baptist sitter med 
ressurser som helt klart kan bidra til et kirkesamfunn som utvikler seg i en mer enhetlig retning. Ikke bare i 
form av økonomiske ressurser, men først og fremst med ledere som er bevisst på at hudfarge og morsmål ikke 
er avgjørende for å skape et trygt og fargerikt fellesskap. 

Selv om vi i Ung Baptist og DNB er klar over at det er mye vi må videreutvikle i denne sammenhengen, så er det 
slik at store deler av kirke-Norge ser til vårt kirkesamfunn for å lære av hvordan det multietniske fellesskapet 
kan videreutvikles. Det er en anerkjennelse av det som er gjort, men minst like mye et stort ansvar vi har fått å 
forvalte i tiden som kommer. 
 

2.2 Koronapandemien 

2021 ble i stor grad preget av korona og restriksjonene som kom som nødvendige tiltak fra myndighetene. 
Restriksjonene betød at vi ikke kunne gjennomføre lederkonferanse, og fram til de siste restriksjonene ble 
opphevet i september ble arbeidet både lokalt og nasjonalt påvirket av smittebølgene som preget hele 
samfunnet. Høsten ble forholdsvis normal, fram til nye smittevernrestriksjoner kom i desember og påvirket 
julefeiringen. 

Myndighetenes respons på pandemien har vært strenge smittevernregler og restriksjoner på hvor mange som 
kunne møtes rent fysisk til gudstjenester eller andre kirkelige aktiviteter. Planlagte gudstjenester, samlinger og 
aktiviteter for barn og unge ble enten nedskalert eller avlyst, ofte på ganske kort varsel. De stadige endringene 
var også i 2021 en belastning for ansatte og frivillige. 

Heldigvis var det ikke større smitteutbrudd i de lokale baptistkirkene. For noen ble det roligere tider både 
privat og i forhold til kirkeaktivteter. En del barnefamilier fikk mer tid til å være sammen, noe som i hovedsak 
slo positivt ut. Når det ikke var mulig å ha samlinger i kirkene, har det vært mange og varierte tilbud om digitale 
møtepunkter i mange av menighetene. De fleste styremøter og komitémøter ble gjennomført på Zoom, Teams 
eller andre digitale verktøy i første halvår, og for blant annet hovedstyrets del var hele høsten preget av 
hybride løsninger der noen møttes fysisk, mens andre deltok på skjerm. Reisevirksomheten har vært 
betraktelig redusert, og det betyr en god del besparelser i form av tid og penger. 

Lengselen etter å kunne samles som normalt har vært økende i takt med at befolkningen ble vaksinert. Derfor 
ble nok frustrasjonen over de nye restriksjonene mot slutten av året ekstra sterk. Tross mange tilbakeslag er 
det positivt å merke hvor samlet folk har tatt del i den store dugnaden. En har vist stor lojalitet overfor 
myndighetenes restriksjoner. Fremtidstroen har blitt satt på prøve, men håpet har vi ikke mistet. 

 

2.3 BID-prosessen i 2021 

BID-komitéen (Baptistisk identitet) har arbeidet systematisk og godt med jevnlige møter gjennom året. I første 
halvår var møtene i hovedsak på Teams og Zoom, med de begrensingene som det har gitt. I siste halvåret av 
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2021 ble det lagt opp til fysiske møter i og med lettelser i korona-restriksjonene. Dette har naturlig nok bidratt 
til en mer dynamisk prosess i arbeidsgruppen. Med Elise Angen i bresjen har fremdriften vært god, selv om 
bestillingen fra landsmøtet er ganske omfattende. 

Hovedstyret og styringsgruppen for BID har fått regelmessige oppdateringer fra BID-gruppen, både på innhold 
og fremdrift. Landsmøtet ble orientert om innhold og progresjon. Grunnlagsdokumentet ble lagt ut på høring i 
mai og med oppfølger i desember. Det førte til en god del innspill fra menighetsråd og enkeltpersoner. Denne 
lokale forankringen er avgjørende for den videre prosessen og for et godt samhold i Baptistsamfunnet.  

Dialogen og samarbeidet har vært bra, og prosessen har hatt god forankring i styrende organer. 
Styringsgruppen har bestått av leder i hovedstyret, generalsekretæren, informasjonsleder og leder av BID-
komitéen.  

Tenketanken hadde et mer begrenset mandat, og denne gruppen hadde sin siste samling i september 2021. Vi 
har fortsatt en samarbeidsavtale med King Instituttet, men de har ikke hatt en så sentral rolle i prosessene som 
i 2020. 

I og med at mandatet BID fikk i landsmøtet 2019 ikke innebefattet samlivsetikken direkte, ble det på slutten av 
året etablert et etisk/teologisk fagråd. Linda Aadne leder fagrådet. Fagrådet har fått sitt mandat fra BID sin 
styringsgruppe og skal gi råd til hovedstyret i forbindelse med samlivsetiske spørsmål. 

 

2.4 Statistikk 

Ved utgangen av 2021 var 105 menigheter tilsluttet Baptistsamfunnet. Medlemstallet i menighetene viser en 
marginal tilbakegang. Etter mange år med økende medlemstall er det ikke unaturlig å se et år med nedgang. I 
2021 har det ikke vært store muligheter for utadrettet virksomhet i våre menigheter. Til det har Covid-19 
restriksjonene preget året i for stor grad. Vårt håp er at økt søkelys på menighetsutvikling og menighetsplanting 
skal bidra til fortsatt vekst og positiv utvikling. Vi ønsker å se menigheter i positiv utvikling og planting av nye 
fellesskap. 

Statistikk for 2021 viser følgende tall: 

Distrikter Nord Midt Vest Sør Øst 
Totalt 
2021 

2020 2019 2018 

Menigheter 20 12 19 18 36 105 105 103 104 

Dåpshandlinger 3 5 9 7 16 40 35 44 43 

Døpte 
medlemmer 

640 527 1713 1216 2493 6589 6707 6651 6597 

Juridiske 
medlemmer 

1712 966 2752 2088 4322 11840 12028 11993 11861 

 

2.5 Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) 

Lokalisering av Høyskolen for Ledelse og Teologi har vært en viktig sak både for skolen og skolens eiere. 

På bakgrunn av behovet for større lokaler og en pågående dialog mellom HLT sitt styre, Baptistenes 
Eiendomsdrift og eierne, Baptistsamfunnet og Filadelfiakirken Oslo, om utbygging av Michelets vei 62, valgte 
styret å flytte til midlertidig lokaler i Filadelfiakirken. 

HLT har hatt en rivende utvikling med en tidobling av studenttallet fra 2009 til 2019, og rapporten for 2021 
viser at på tross av pandemien, så er HLT en høyskole som gjør det veldig godt i den private høyskolesektoren.  

Den samlede nytten av HLT som utrustende skole viser seg tydelig når vi ser at det i alle årene fra 2011 til 2021 
har vært studenter fra baptistmenigheter som har fullført den 3-årige Bachelorgraden ved skolen. I 2021 
fullførte seks studenter fra baptistmenigheter en bachelor og samtidig var 11 baptiststudenter i ferd med enten 
deltids- eller fulltidsstudier ved HLT. 

De senere årene er det ansatt flere stipendiater ved HLT, og det er i dag tre baptister som arbeider på 
doktorgrader, knyttet til skolen, enten som stipendiater eller som ansatt.  
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I november 2021 har HLT også levert søknad om institusjonsakkreditering, et viktig skritt i den fremtidige 
utviklingen av skolen. 

Det har samtidig i hele denne perioden vært HLT sin intensjon å fatte vedtak om lokalisering i dialog med 
eierne og Baptistenes Eiendomsdrift.  

Et samlet styre i HLT har etter undersøkelser blant studenter og ansatte og en totalvurdering av skolens behov i 
juni 2021 vedtatt at man ønsker en utbygging av Michelets vei 62 som høyskolens fremtidige lokalisering.  

 

2.6 Oslofjord Folkehøgskole 

Styret og personalet ved Oslofjord Folkehøgskole har arbeidet målbevisst gjennom hele 2021 med utvikling av 
skolen og dens identitet, med kvalitetsutvikling på de ulike linjene, men også tilrettelegging av skolens lokaler, 
der frigjorte midler fra salg av lærerboligene har gjort det mulig. 

På tross av korona-pandemien har skolen drevet omtrent som normalt, men med større bruk av nærmiljøet og 
mindre mulighet for faste utenlandsturer. 

Både arbeidsmiljøundersøkelser og brukerundersøkelser blant elevene forteller om et godt skolemiljø i en 
positiv utvikling.  

Folkehøgskolen og Baptistsamfunnet har gjensidig observatør i hverandres styrer og samarbeidet er godt. Ikke 
minst har samarbeidet om markering av King-dagen og Ikkevoldsprisen vært positivt gjennom mange år.  

 

2.7 Ikkevoldsprisen 

Baptistsamfunnet 
markerer hvert år 
King-dagen med 
utdeling av 
Ikkevoldsprisen i 
samarbeid med 
Oslofjord 
Folkehøgskole og 
Norges Kristne Råd. I 
2021 fikk Safia Abdi 
Haase prisen for sitt 
arbeid mot 
kjønnslemlestelse og 
annen vold mot 
kvinner.   

Da det i 2021 
dessverre ikke var mulig å gjennomføre en utdeling med fysisk samling på Oslofjord Folkehøgskole, slik det 
pleier å være, ble det en digital utdeling. Noen få personer var til stede i Halden baptistkirke der prisen ble 
overrakt til Safia Abdi Haase av Thaku Biakthasung Lian, som var med i priskomiteen. Det ble gjort et opptak 
som ble publisert på Internett. 

I løpet av 2021 ble det klart at Norges Kristne Råd og Oslofjord Folkehøgskole går inn med et tilsvarende beløp 
som DNB har gjort. Fra 2022 er derfor Ikkevoldsprisen på 30.000 kroner i tillegg til synlig minne. 
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3 Nasjonal misjon 
3.1 Strategi 2030 

I 2021 ble det etablert en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med ny strategi for perioden 2022 til 2030. 
Arbeidsgruppen består av styreleder, generalsekretær, informasjonsleder og styremedlem Thaku Lian.  

Ganske tidlig i prosessen landet arbeidsgruppen på en Kristus-sentrert tilnærming, med fokus på at alt 
begynner med Kristus og alt utgår fra ham. Målet er at alt vi er og gjør som kirkesamfunn skal være solid 
forankret i Kristus. Ut fra dette som sentrum har vi foreløpig kommet fram til fem hovedsatsinger: 

1. Arbeid blant barn og unge skal ha høyest prioritert med et nært samarbeid med Ung Baptist.  
2. For å få godt barne- og ungdomsarbeid må det jobbes systematisk med å fostre gode ledere. 
3. Arbeidsgruppen ser for seg en fremtid der kirkene blir mer og mer multietniske. 
4. Det er behov for å plante mange nye kirker og bidra til at etablerte kirker fornyes. 
5. DNB skal fortsatt ha fokus på internasjonal misjon. 

Det er utarbeidet et utkast til et mer grundig dokument som beskriver hvordan dette skal gjennomføres. Her er 
det strategisk tilnærming og medfølgende handlingsplaner for hvert av de fem strategiske punktene.  

Det er også jobbet med modeller som kan visualisere dette på en god måte. I utgangspunktet var det jobbet 
med en sirkel som visuelt uttrykk, mens det etter hvert har blitt mest aktuelt å bruke hånden som et visuelt 
uttrykk. Hånden vil være en god illustrasjon for å huske, der en i muntlige presentasjoner kan holde hånden 
opp, peke på håndflaten for å illustrere Kristus. Ut fra håndflaten kommer da de fem fokusområdene, der en 
starter med tommelen opp for barn og unge. De andre fingrene føyes til for de fire områdene, finger for finger 
til hele hånden er utstrakt og strategien presentert.  

 

3.2 Menighetsutvikling  

I de 105 ulike baptistkirkene er det stor variasjon både i form av menighetsliv og antall medlemmer. Det er 
flere livskraftige voksende menigheter, men helt klart en for stor andel av kirkene som opplever stagnasjon. 
Noen kirker står menneskelig sett i fare for å dø ut i løpet av noen få år. 

I og med at DNB har etablert en ordning med menighetsrådgivere, så er det tatt noen viktige grep for å yte 
støtte til de kirkene som sliter eller ønsker hjelp til å videreutvikle seg. Da vi har hatt to år med strenge 
koronatiltak, har ikke menighetsrådgiverne fått besøkt så mange menigheter som først planlagt i 2021, men det 
er lagt opp til en satsing i 2022. 

Generalsekretæren har helt fra starten lagt vekt på å besøke så mange menigheter som mulig. Han har besøkt 
nærmere 45 menigheter fra august 2020 til årsskiftet 2022. Generalsekretæren har stort sett deltatt på 
gudstjenester med tale, men har også hatt møter med menighetsrådene for samtaler og for å gjøre seg mer 
kjent med kirkelandskapet. Det er tydelig at disse besøkene har blitt verdsatt. Besøkene handler ikke bare om å 
få bedre oversikt og bli kjent med menighetsråd og medlemmer, men minst like mye om å bidra til mer enhet 
og samhold blant kirkene.  

3.2.1 Menighetsrådgivning og veiledning  

Ansvarsområdet til menighetsrådgiverne er å være førstelinje mellom menighetene og kirkesamfunnet, være 
pådrivere for endringsprosesser, være rådgivere, bidra til regionale fellesskap, sikre en god personaloppfølging 
og være samtalepartner for ansatte. Og i tillegg, i den grad det er naturlig, kunne avhjelpe pastorale behov i 

kirkene og bidra til å løse konflikter.  

Som i 2020 har 2021 vært krevende for menighetsrådgiverne. Planlagte besøk og aktiviteter har blitt kansellert 
eller utsatt, særlig i første halvår. 

Ved utgangen av året var følgende engasjert som menighetsrådgivere: Hermod Bakkevoll i Nord-Norge, Roger 
Dahl i Midt-Norge, Atle Eidem og Agnar Sæli i delt stilling med Østlandet som ansvarsområde, Inger Lise 
Salvesen med ansvar for Vestlandet og Sørlandet, Peter Ngaidam med ansvaret for migrantkirkene. I høst ble 
Biruk Abebe engasjert på deltid for å arbeide mot etiopisk/eritreiske menigheter og grupper. Roger Dahl har en 
koordinerende rolle i samarbeid med generalsekretæren. 
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Baptistsamfunnet er partner i Naturlig Menighetsutvikling. Vi får med det tilgang på analyser og ulike verktøy 
som gir hjelp og forståelse i arbeidet med menighetsutvikling. Terje Aadne er autorisert NaMu-veileder og 
Roger Dahl er i veilederutdanning. 

Det Norske Baptistsamfunns veiledningstjeneste til hjelp for menigheter i forhold til konfliktløsning består av 
Hermod Bakkevoll, Kristin Krunenes, Ingrid Hartveit Svendsen, Magnar Mæland og Leif Vollan. Medlemmer av 
tjenesten har sammen med menighetsrådgivere vært involvert i prosesser og bidratt til løsning.  

3.2.2 Utrustning og rekruttering 

DNB har som uttrykt mål å ha et så tett samarbeid med Ung Baptist som mulig. Vi vil ikke kunne lykkes med å 
vinne neste generasjon for Jesus om DNB og Ung Baptist ikke samarbeider godt. Først og fremst for å få nok 
dyktige ledere i hele Baptistsamfunnet, men også for å bidra til at det blir mange gode kristne ledere i 
samfunnet ellers. Leder av Ung Baptist, Kjell Einar Mong Granholt, og generalsekretær i DNB har jevnlig hatt 
møter og samtaler. Det legges opp til mer samarbeid på tvers mellom Ung Baptist og DNB, både i forhold til 
menneskelige og økonomiske ressurser. 

Den årlige lederkonferansen som DNB og Ung Baptist arrangerer sammen har nettopp som hensikt å inspirere 
til målrettet lederutvikling. Dessverre ble Lederkonferansen avlyst med bakgrunn i koronasituasjonen. Behovet 
for bedre oppfølging av medarbeidere både lokalt og nasjonalt har vært stort.  

Menighetsrådgiver Atle Eidem har på eget initiativ hatt veiledning med flere pastorer og ledere. I den 
forbindelse utfordret generalsekretæren Atle Eidem om å utvikle en nasjonal veiledertjeneste for alle som står i 
tjeneste. Atle Eidem begynte arbeidet med å etablere en styringsgruppe mot slutten av 2021.  

Generalsekretæren har også bidratt med å rekruttere pastorer til to av baptistkirkene våre. John Ivar Trannum 
ble engasjert som hovedpastor i Baptistkirken på Ålgård i 50% i en toårs prosjektstilling. Han anbefalte også 
Elim Tistedal å engasjere Marcus Østby fra Halden til ny hovedpastor i menigheten etter Agnar Sæli. Elim 
Tistedal valgte å ansette Marcus Østby som hovedpastor.  

3.2.3 Menighetsbesøk 

 

KURSDAG Atle Eidem og Agnar Sæli besøkte Mjøs-regionen i oktober. Her fra kursdag i Hamar baptistkirke 

 

Vi har i 2021 gjennomført mer enn 80 besøk i 59 ulike menigheter. Det forteller om høy aktivitet på tross av 
Covid-19. I tillegg kommer digitale kontakter. 

Det har vært gudstjenestebesøk, møter med menighetsråd, besøk rundt menighetsrådgivning samt samtaler/ 
møter med pastorer og ledere. Det er viktig å besøke menighetene for å forstå og få innsikt i den lokale 
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situasjonen og for å bidra til menighetenes utvikling med det Baptistsamfunnet kan tilby av støtte. Ikke minst 
har det vært viktig at vår generalsekretær Bjørn Bjørnø har hatt anledning til å gjennomføre mange besøk. 

Vi tror også besøkene bidrar til inspirasjon og styrket identitet rundt vårt felles arbeid og våre felles 
målsettinger. 

3.2.4 Måloppnåelse menighetsutvikling 

Vi har disse hovedmålene for menighetsutvikling i Baptistsamfunnet for 2018 - 2022. Måloppnåelse for 2021 
ses i lys av femårsperioden målene strekker seg over, at mye tid måtte prioriteres til BID-prosessen og de store 
begrensningene Covid-19 har betydd for arbeidet i 2021. 
Vedtatte målsettinger er satt i kursiv. 

 Økning i medlemstallet i menighetene og antall barn og unge i menighetene 
Det er dessverre en reduksjon i tellende medlemmer i lokallagene tilknyttet Ung baptist, noe som kan 
spores direkte mot Covid-19. I 2021 var det 2465 medlemmer i 156 lokallag. 

 Økning i antall dåpshandlinger i menighetene 
Også i 2021 er det rapportert om få dåpshandlinger med bare 40 registrerte dåpshandlinger. Situasjonen 
Covid-19 har påført oss spiller helt sikkert en rolle her. Lave dåpstall forteller også noe om i hvilken grad 
menighetene vinner mennesker for Jesus. 

 Økning i gjennomsnittlig gudstjenesteoppslutning i menighetene 
Som i 2020 har mange menigheter hatt færre gudstjenester enn vanlig, og vi har derfor ikke grunnlag for å 
måle. Fra flere hold fortelles det også om færre gudstjenestebesøkende i periodene pandemien tillot 
normalt gudstjenesteliv enn før pandemien førte til nedstenging. Men digitale løsninger som er benyttet, 
har flere steder vist seg å nå lenger ut enn de tradisjonelle samlingene i kirken. 

 Økning i antall menigheter med barne- og ungdomsarbeid 
I 2021 var det registrert lokallag i 56 menigheter, mens det var 55 menigheter med registrerte lokallag i 
2020.  

 Økning i antall flerkulturelle menigheter 
Flertallet av menighetene har enten et multietnisk preg eller henvender seg til ulike etniske minoriteter. Vi 
vurderte i forkant av pandemi-perioden at det er 26 menigheter der virksomheten tydelig er rettet mot 
flere etniske grupper (også etnisk norsk). I tillegg finnes det 36 menigheter som ble vurdert som menigheter 
mot en minoritetsgruppe og 43 menigheter som i hovedsak er norske. Grenseoppgangen som er gjort, er 
ikke helt eksakt, men vi tror ikke den er vesentlig endret. 

 Minst ti menigheter er engasjert i lokalt utadrettede prosjekter 
I 2019 visste vi om mer enn 20 slike tiltak. For 2021 er naturligvis muligheten for denne type prosjekt preget 
av Covid-19-restriksjonene. 

 Tilstrekkelig med pastorer og ledere i menighetene 
Vi vet at minst åtte menigheter ønsker å ansette nye pastorer eller ungdomsarbeidere. Ut fra vår oversikt 
over lokale behov vil det være viktig å få en bedret ledersituasjon i flere av våre menigheter. De fleste 
menighetene har dyktige lokale ledere. Vi erfarer at hjelp med forkynnelse er et behov i noen av 
menighetene uten ansatt pastor. I Karen-menighetene er det behov for flere godkjente pastorer. 

 Forkynnergodkjenningsordningen brukes ved alle ansettelser av pastorer og forkynnere 
Vi har i 2021 vært tett involvert ved de fleste ansettelser. Menighetsrådgiverstillingene har gitt tettere 
relasjon til menighetene, også i noen grad i forhold til ansettelser. 

 Alle menigheter med barn og unge har en trosopplæringsplan 
Vi er langt unna målsettingen. Så langt vi vet, har åtte menigheter vedtatt en plan. Rundt 25 menigheter har 
vært i prosesser de senere årene. 

 Barn, tenåringer og unge voksne får hjelp til å leve ut troen i dagens samfunn 
Det er løpende fokus hos Ung baptist. Vi ønsker i vår rådgivning til menighetene å fokusere tydelig på behov 
for å hjelpe unge i deres tro og å leve som kristne. 

 100 ungdommer er til enhver tid i et ledertreningsprogram, derav minst 20 unge med flerkulturell bakgrunn 
Sju barn og unge har deltatt i ledertrening gjennom Ung Baptist i 2021. Ledertrening blant unge vurderes 
fortsatt å være viktig i årene framover. 
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 Alle unge som gjennomfører ledertrening, får en mentor/åndelig far eller mor 
Ung baptist sikrer at alle unge i ledertrening får en mentor. 

 Pastorer, ledere, ansatte i virkegrenene og unge i ledertrening skal tilbys mulighet for retreater for åndelig 
fordypning og vekst 
Vi har i 2021 hatt ett møtepunkt med Tobias Giese som arbeider på Sandom Retreatsenter. Etter dette 
møtet ble det avklart at de ansatte i DNB i mai/juni 2022 skal gjennomføre stabsretreat. 

 Menighetsmedlemmer, inkludert barn og unge, skal bli bevisstgjort på egne nådegaver og utrustet til å 
bruke dem i praksis 
Dette er ikke vektlagt i 2021. 

 God inkludering av nye menigheter i kirkesamfunnet 
21 migrantmenigheter deltok på landsmøtet. I tillegg var flere av menighetene med flerkulturell 
sammensetning representert med ledere av ulik etnisitet. 

 Det flerkulturelle skal gjenspeiles på alle nivåer 
I planleggings- og forberedelsesarbeid står dette høyt i bevisstheten. I rapportåret var to av tolv ansatte i 
kirkesamfunnet og tre av ni medlemmer i Hovedstyret migranter. Etter valg i november var fire av ni 
migranter. Ved sammensetning av komitéer og utvalg er en bevisst på hvordan disse sammensettes. For 
eksempel var to av tolv medlemmer i Tenketanken og to av fem i Etisk /teologisk fagråd migranter. 
 

3.3 Menighetsplanting 

Menighetsplanting er viktig for å nå nye grupper med evangeliet, og Baptistsamfunnet har det som ett av tre 
strategiske områder. Dessverre har det vært få arenaer å løfte visjonen om menighetsplanting på det siste året 
pga. manglende samlingspunkter. 

I 2021 ble Bente Sandtorp, som selv har erfaring som menighetsplanter, ansatt som konsulent for å styrke 
arbeidet med menighetsplantinger og inspirere til nysatsninger. 

3.3.1 Nasjonalt Menighetsplanterteam 

Menighetsplanterteamet består av Jennifer og Zack Dove, Paul Atina Omayio, Tim Solwoong Kim, Bjørn Bjørnø 
og Bente Sandtorp.  De tre sistnevnte deltok på SENDT menighetsplantingskonferanse i november 2021. I 
tillegg har vi arrangert en kurskveld sammen med Misjonskirken Norge.  

Det arbeides med å utvikle et kurs for menighetsplantingsteam sammen med Misjonskirken Norge. Det har 
kommet flere misjonærer fra USA i 2021 som ønsker å plante menighet i Oslo. De har blitt en del av Home 
Church. Planen er at de, etter å ha lært seg norsk, vil samarbeide med Home Church og Baptistsamfunnet om 
menighetsplanting i Oslo.  

Menighetsplantingskonsulent Bente Sandtorp (t.v.) i samtale med misjonærene fra USA som ønsker å være 

med å plante menigheter i Norge. Zack og Jennifer Dove, Whitney og Cameron Aanestad 
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3.3.2 Nye fellesskap 

Det internasjonalt fellesskap Connect i Sandefjord er en menighetsplanting vi følger regelmessig opp. Lederne, 
Jennifer og Zack Dove, har flyttet til Oslo, og det søkes etter nye ledere for plantingen. Home Church, sammen 
med Baptistsamfunnet, støtter opp om plantingen i Sandefjord og bidrar aktivt i arbeidet. 

Menigheten Home Church har de siste årene samarbeidet med Misjonskirken Norge om planting av en 
misjonskirke på Fornebu. De deltar med ressurser til lederteam, mentor for leder, økonomi og forkynnelse.  

Vårt ønske er at menigheter skal plante menigheter i Baptistsamfunnet og at pionérer skal oppleve kall til å 
bryte nytt land. Det er behov for mange nye menighetsfellesskap som kan nå ut til ulike grupper og til 
lokalsamfunnet. Home Church er et initiativ som kan være til inspirasjon og oppmuntring.  

3.3.3 Måloppnåelse menighetsplanting 

Vi har disse hovedmålene for menighetsplanting i Baptistsamfunnet for 2018 - 2022. Måloppnåelse for 2021 
ses i lyset av femårsperioden. Målsettinger i kursiv. 

 Minst en menighetsplanting hvert år 
Det er ingen nye menighetsplantinger. 

 Knytte kontakt med nye og etablerte menigheter 
Det jobbes med relasjoner for å se på muligheter for nye satsninger. 

 To menigheter opptas i Baptistsamfunnet hvert år 
Ingen nye menigheter ble tatt opp i 2021. 

 Inkludering i Baptistsamfunnet  
Lite arbeid pga. korona og få samlingspunkter. 

 50 personer deltar i nettverk for menighetsplantere og sendemenigheter 
Det er pr. i dag ikke noe etablert nettverk for menighetsplantere. 

 Alle menighetsplantere får veiledning og oppfølging 
Connect Sandefjord får oppfølging. 

 Rekruttering og utrustning av menighetsplantere 
Vi har hatt en kurskveld sammen med Misjonskirken Norge. 

 Minst ti menigheter som støtter menighetsplanting økonomisk 
Minst seks menigheter støtter menighetsplanting. 

 

3.4 Lederkonferanse og pastordager 

Baptistenes Lederkonferanse har etablert seg som vår viktigste arena for lederutvikling og inspirasjon. 
Dessverre kunne vi ikke gjennomføre denne viktige konferansen i 2021 på grunn av pandemiens utvikling.  

Vi hadde først lagt opp til konferanse på vanlig tid i mars, hadde programmet klart og skulle starte mobilisering 
for å få deltakere da vi forstod at det ikke ville være mulig å gjennomføre konferanse i mars. Vi startet derfor på 
nytt med forberedelser til en konferanse i juni. Dessverre viste dette seg også å være for tidlig i forhold til 
pandemiens utvikling, så vi valgte å avlyse konferansen. 

På høsten ble det brukt en del ressurser på å planlegge lederkonferansen i 2022, og invitasjon ble sendt ut til 
2022-konferanse rundt 1. desember 2021. Omtrent samtidig økte igjen smittetallene og den nye mutanten 
Omikron ble kjent. Det førte til at også denne konferansen på nyåret ble avlyst. 

I rapportåret har vi derfor planlagt tre konferanser som ikke har latt seg gjennomføre, men det betyr også at vi 
har mange gode idéer og planer liggende for årene framover. Bente Sandtorp har vært koordinator for 
konferansen og planarbeidet. 

I forkant av landsmøtet fikk vi i samarbeid med predikantforeningen Adelfia til to pastordager i forkant av 
landsmøtet med oppstart med festmiddag onsdag 10. november og avslutning etter frokost fredag 12. 
november. 
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4 Internasjonal misjon 
4.1 Kongo 

Communauté Baptiste du Congo Nord (CBCN) er samarbeidskirken vår i Kongo, i provinsen Bas-Uélé i den 
nordligste delen av landet. Kirken driver helsesentre og sykehus, barne-/ungdoms- og videregående skoler, et 
universitet, samt Norad-finansierte prosjekter som bidrar til utvikling for hele befolkningen. 

CBCN feiret 100-årsjubileum fra torsdag 25. til mandag 28.november. De ønsket veldig gjerne at noen fra Norge 
kunne ha deltatt, men det var dessverre umulig på grunn av korona-restriksjonene på den tiden.  

På jubileumsgudstjenesten 27.november var det nesten 2000 personer til stede. Denise Nyakery Tshisekedi, 
kona til landets president, deltok på jubiléet.  

4.1.1 Evangelisk arbeid 

CBCN består av 387 menigheter. De får støtte fra oss til evangelisering og trosopplæring, samt til å utdanne 
pastorer ved pastorskolen i Bondo. Tre nye pastorer med koner begynte i 1.klasse i 2021. 

4.1.2 Helsearbeid 

CBCN driver 12 helsesentre og ett sykehus. De mottar støtte fra oss til innkjøp av medisiner og til bygging av 
fødestuer. Fem fødestuer er bygget. I 2020 startet arbeidet med den sjette, i Aketi. Arbeidet med denne har 
tatt lang tid på grunn av korona-restriksjoner og fordi materialer og transport har blitt dyrere som følge av 
dette. Den er planlagt ferdig i løpet av 2022. 

4.1.3 NORAD-prosjekter 

I 2021 har vi mottatt NORAD-støtte til tre prosjekter: 

PIADBU 

Inneholder tre komponenter: Lese- og skriveopplæring, sparegrupper, samt arbeid med sivile rettigheter. De to 
første komponentene retter seg først og fremst mot kvinner.  

Resultater rapportert for 2021:  

 380 personer (79% damer) har lært å lese og skrive. 

 9 damer og 6 menn, som tidligere var analfabeter, driver nå som selvstendig næringsdrivende 
skreddere og murere. 

 Rundt 800 personer i nye sparegrupper bekrefter at de har fått en bedre økonomi. 
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 54 vannkilder er vedlikeholdt, 101 toaletter er bygget eller vedlikeholdt, 141 stier/veier er ordnet. 

 Vilkårlige arrestasjoner, seksuelle overgrep og ulovlige veisperringer har blitt klaget på/anmeldt. 

Skoleprosjektet 

Faglig oppdatering av lærere i forhold til ny undervisningsmetode, samt opplæring av foreldreråd og elevråd. 
2021 har vært et år for oppfølging og evaluering av 16 skoler som har fått opplæring. 

Organisasjonsutviklingsprosjektet 

Dette prosjektet handler om styrking av kirkeledelsen, både på distriktsnivå og på sentralt nivå, samt 
bevisstgjøring og tilrettelegging i forhold til givertjenesten til medlemmene. 

I 2021 har man sett flotte resultater av bevisstgjøringen i forhold til givertjenesten. Menighetene har bidratt til 
et nytt gjestehus på campus i Buta, og ungdommene i CBCN har kjøpt ny bil til presidentkontoret.  

 

4.2 Myanmar 

Situasjonen for Chin og Karen ble totalt forandret etter militærkuppet i begynnelsen av februar. Tusenvis av 
mennesker er blitt drevet på flukt. Vi satte i gang en innsamlingsaksjon til nødhjelp, og midlene derfra er blitt 
benyttet til medisin, mat, telt og klær. I tillegg til de etniske gruppene Chin og Karen har også Kachin, Rakhine 
og Burmanere fått hjelp. 

 

 
4.3 Menighetsplantere 

Mission Partners er et prosjekt som drives av European Baptist Federation (EBF). Det går ut på at europeiske 
baptister støtter lokale menighetsplantere over en periode på fem år. I 2021 har vi støttet en menighetsplanter 
i Midtøsten og en i Yerevan i Armenia.  

Gjennom EBMI (European Baptist Mission International) støtter vi en menighetsplanter/misjonær i Izmir i 
Tyrkia. 
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4.4 Innsamling 

Trenden fra 2020, som var et år der vi ikke nådde innsamlingsmålene for vårt internasjonale arbeid, fortsatte 
utover vinteren og våren 2021. Da koronapandemien etter hvert tillot besøk i menighetene, tok misjonsleder 
Lise Kyllingstad initiativ til det. Tilbakemeldingene fra dem som fikk besøk, er gode, både i form av økt 
inspirasjon og misjonsinteresse, så vel som i gaver. Sammen med tydelige appeller om å støtte arbeidet og en 
god oppfriskning av informasjonssidene på baptist.no tok det oss godt opp mot innsamlingsmålene.  

 

4.5 Måloppnåelse internasjonal misjon 

Vi har disse hovedmålene for internasjonalt engasjement i Baptistsamfunnet for 2018 - 2022. Måloppnåelse for 
2021 ses i lys av femårsperioden. Målsettinger i kursiv. 

 Nye mennesker blir nådd med evangeliet 
Menighetsplanterne i Midtøsten, Armenia og Tyrkia har nådd nye mennesker med evangeliet. 
Evangelisering og kampanjer var del av jubileumsfeiringen til CBCN, og over 100 personer i Buta og Koteli 
ble frelst! 

 Økt kompetanse til pastorer og menighetsledere 
I 2021 har organisasjonsutviklingsprosjektet gitt opplæring i økonomistyring og forvaltning til sentrale 
kirkeledere i CBCN. 

 Samarbeidspartnere har gode forvaltningsrutiner 
CBCN har forbedret sine forvaltningsrutiner som et resultat av organisasjonsutviklings- og 
kompetansehevingsprosjektet. For eksempel ble det i 2021 innført et system med ansvarlige både på 
sentralt- og distriktsnivå som skal forvalte kirken sine eiendeler. 

 Styrke sivilt samfunn sammen med våre samarbeidspartnere 
Gjennom Norad-finansierte prosjekt har lokalbefolkningen i Bas-Uélé fått en bedre hverdag – f.eks. større 
kjøpekraft, bevissthet om påvirkningsmuligheter, lese- og skrivekunnskap. 

 Prosjekter som mottar Norad-støtte, skal ha en hovedvekt på barn og kvinne 
Skoleprosjektet har nådd ca. 33.700 barn siden oppstart i 2014, PIADBU nådde mer enn 10.000 personer i 
2021 hvorav 70% kvinner, og organisasjonsutviklingsprosjektet jobber for å få flere kvinner inn i 
lederposisjoner i kirkesamfunnet, hvor det foreløpig er et stort flertall av menn. 

 Ha minst ett internasjonalt diasporaengasjement i samarbeid med migrantmiljø/menigheter 
Militærkuppet i Myanmar 1.februar 2021 satte en stopper for prosjektet med å sikre utdannelse for barn og 
ungdom i Kanpetlet, som vi begynte å støtte i fjor, sammen med Norway Christian Chin Federation. 

 Gjensidige utvekslingsbesøk hvert år 
Det har ikke vært noen utvekslingsbesøk i løpet av 2021 som følge av pandemien. 
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5 Organisasjon 
Det Norske Baptistsamfunn er et demokratisk kirkesamfunn der landsmøtet er kirkesamfunnets høyeste 
beslutningsorgan. Det avholdes landsmøte årlig der alle de 105 baptistkirkene er invitert til å møte med 
delegater. Alle viktige beslutninger blir behandlet i landsmøtet. 

En av de viktigste sakene som fremmes på landsmøte er valg av styreleder og styremedlemmer til DNB sitt 
hovedstyre. Styreleder velges for ett år av gangen, og styremedlemmer velges for tre år av gangen. Hovedstyret 
har det operative ansvaret mellom de årlige landsmøtene. 

Ellers er det flere understrukturer med egne styrer som rapporterer til landsmøtet. 

Landsmøtet velger DNB sin generalsekretær med åremål på seks år med mulighet til gjenvalg for 
fireårsperioder. 

En viktig del av generalsekretærens ansvar er å lede staben, som ved utgangen av 2021 bestod av 12 ansatte 
med ulike stillingsprosenter. Blant disse er det seks menighetsrådgivere. Generalsekretæren og stabens 
mandat er å gjennomføre de vedtak og strategier som Landsmøtet og hovedstyret har vedtatt. 
Generalsekretær og styreleder samarbeider systematisk, slik at besluttende og utøvende organer fyller sine 
ulike og utfyllende roller. Ellers representerer generalsekretæren Det Norske Baptistsamfunn innad og utad, i 
Norge og i landene der DNB har misjonsarbeid. 

5.1 Landsmøtet 

Landsmøtet ble gjennomført 12.-14. november på Clarion Oslo Airport Hotel & Congress med 60 menigheter 
representert og 166 delegater, samt stab, gjester og andre tilstedeværende.  

Viktigste sak på landsmøtet var avklaringen om utbygging av skolebygningen til Høyskolen for Ledelse og 
Teologi, der et enstemmig landsmøte gikk inn for utbyggingen. Mange så nok også med spenning fram til 
statusrapport fra BID-prosessen. 

I forhold til programmet valgte en i stedet for 
tradisjonelle kveldsmøter å invitere til en 
enklere kveldssamling. Fredag kveld ledet Thaku 
Lian oss gjennom en samtale med flere 
deltakere om det å bære med seg et 
engasjement (bildet), mens vi lørdags kveld fikk 
del i et utdrag av musikalen «Frihetens time» og 
en samtale om hva vi kan gjøre for å få slutt på 
vår tids slaveri i samarbeid med Norges Kristne 
Råd. 

Generalsekretær Bjørn Bjørnø talte i søndagens 
gudstjeneste der vi fikk være med på innsettelse av nye pastorer. 

 

5.2. Økonomi  

Regnskapsrapporten for 2021 er i likhet med 2020 preget av ekstraordinære tilstander, både for Norge som 
nasjon og for Det Norske Baptistsamfunn. Covid-19-pandemien har også dette året påvirket vår mulighet til å 
gjennomføre aktiviteter, arrangementer og tiltak, og menigheter har på grunn av restriksjoner i redusert grad 
kunnet samles til misjonsmøter og julemesser. I tillegg har overgangen fra gammel til ny trossamfunnslov gjort 
at regnskapet viser store avvik i forhold til budsjett både på inntekts- og utgiftssiden, da kommunetilskuddet 
som tidligere gikk direkte til menighetene, nå bakes inn i totalbeløpet som utbetales til DNB sentralt og må 
utbetales fra oss til menighetene. 

Gaveinntektene var høyere enn i 2020. Dette har to hovedårsaker: En ekstraordinær innsamlingsaksjon til 
nødstilte etter militærkuppet i Myanmar ga snaut 400.000 i inntekter. Vi utbetalte dette i porsjoner i løpet av 
året, og det står igjen en mindre sum som overføres til og utbetales i inneværende år. I tillegg ble det 
gjennomført en ekstra innsamlingsaksjon til Kongo som ga gode resultater. Vi håper at tendensen med økende 
gaveinntekter fortsetter inn i kommende år og er i ferd med å utarbeide nye verktøy og strategier rundt givere.  
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Vår takk går til alle de menighetene og enkeltpersonene som, tross alt, med sine gaver og innsats har gjort oss i 
stand til å drive et omfattende og fruktbart arbeid i inn- og utland også i 2021. 

5.2.1 Voksenopplæringsmidler 

Det Norske Baptistsamfunn er medlem av Kristelig studieforbund (K-stud). Ved det får en tilgang til statlige 
tilskudd til voksenopplæring. Det er i 2021 registrert ca. 1500 studietimer, som er en betydelig reduksjon fra 
2019 da vi registrerte ca. 3500 studietimer og 2020 med ca. 2500 timer. Imidlertid er det minimal forskjell i 
antall kurs og antall deltakere fra 2020 til 2021, så det er muligheten for gjennomføring på grunn av 
restriksjoner som har sammenheng med Covid-19, som har ført til størstedelen av nedgangen. 

 

5.3 Hovedstyret 

 
Hovedstyret (HS) bestod frem til landsmøtet 2021 av følgende medlemmer: Sissel-Merete Berg, Lillehammer 
Baptistmenighet (leder), Øystein Lode, Lys i Nord – Sortland Baptistmenighet (nestleder), Monica Zeiffert, 
Kristiansand Baptistmenighet, Thaku Biakthasung Lian, Sinai Christian Church, Aurskog, Hermod Bakkevoll, 
Andenes Baptistmenighet, Reine Cihiluka-Brevik, Home Church, Oslo, Kari Nøtland Sæthre, Skien baptistkirke, 
Lillian K. Thorsen, Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet og Gabriel Stephen, Langesund 
Baptistmenighet. 

Ni Cia Tawk Hmung, Chin Bethel Church, Egersund, Olav Berg, Lillehammer Baptistmenighet, Magnus Lund, 
Kvæfjord Baptistmenighet og Elise Angen, Oslo Sentrum Baptistkirke har vært vara i prioritert rekkefølge. 

HS har hatt sju møter i løpet av 2021 og behandlet 77 saker. 

Etter landsmøtet har hovedstyret bestått av Sissel-Merete Berg, Lillehammer Baptistmenighet (leder), Øystein 
Lode, Lys i Nord – Sortland Baptistmenighet (nestleder), Monica Zeiffert, Kristiansand Baptistmenighet, Ni Cia 
Tawk Hmung Chin Bethel Church, Egersund, Hermod Bakkevoll, Andenes Baptistmenighet, Reine Cihiluka-
Brevik, Home Church, Oslo, Kari Nøtland Sæthre, Skien baptistkirke, Arthur Enders, Bergen Baptistmenighet og 
Gabriel Stephen, Langesund Baptistmenighet 

Thaku Biakthasung Lian, Sinai Christian Church, Aurskog, Olav Berg, Lillehammer Baptistmenighet, Magnus 
Lund, Kvæfjord Baptistmenighet og Elise Angen, Oslo Sentrum Baptistkirke har vært vara i prioritert rekkefølge. 

HS har konstituert arbeidsutvalg med Sissel-Merete Berg, Øystein Lode, Gabriel Stephen og Kari Nøtland 
Sæthre. 

 

5.4 Organisasjonsutvikling/-utfordring 

Som de to foregående årene har spørsmålet om mennesker som lever i samkjønnet samliv kan være med i 
menighetsråd vært aktuelt, og prosessene som startet i landsmøtet 2019 har fortsatt. 
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5.4.1 BID2022 

I landsmøtet 2019 ble det vedtatt å gjøre et større utredningsarbeid: 

 “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. 
Komitéen fremlegger sin innstilling på landsmøtet i 2022.” 

Komitéen, som forkortet kalles BID2022 (Baptistisk identitet), har møttes jevnlig i løpet av året og ledes av Elise 
Angen. I løpet av året har det vært noen endringer i sammensetningen. Vanlian Oke, Kjell Einar Mong Granholt 
og Gabriel Stephen gikk ut av komitéen, mens Linda Aadne kom inn. I tillegg er Håkon Sigland, Harry Sein, Leif 
Vollan, Mathias H Eidberg og Gunnar Krunenes medlemmer i komitéen, som ledes av Elise Angen. Roger Dahl 
er sekretær for komitéen. Bente Sandtorp var i vårhalvåret engasjert som skrivehjelp. Komitéen har også 
hentet inn ekstra teologikompetanse underveis. 

Komitéen har møttes ni ganger. I 
vårhalvåret var alle samlingene på nett, 
mens en på høsten kunne møtes fysisk. I 
tillegg har komitéen arbeidet i grupper med 
ulike spørsmål mellom samlingene. 
Komitéen inviterte i mai til høring. Et utkast 
til Grunnlagsdokument for Det Norske 
Baptistsamfunn ble da presentert. 

Basert på innspill i høringene og videre 
arbeid ble Grunnlagsdokumentet for andre 
gang sendt på høring i desember 2021. Da 
presenterte BID-komitéen også et 
dokument som ble kalt «Forpliktende 
medlemskap i praksis», der det ble satt ord 
på forpliktelse vs. selvstendighet i et 
kirkesamfunn som Det Norske Baptistsamfunn. En rekke forslag ble luftet i forhold til forpliktelse for 
medlemskap og konsekvenser av å ikke leve opp til forpliktelsene.  

5.4.2 Tenketanken 

Arbeidet med Tenketanken gikk videre inn i 2021. Målet var fortsatt: 

1. Være en ressursgruppe for BID2022 
2. Arbeide videre med funnene fra regionale samtaler høsten 2019 
3. Være en arena for dialog og for å skape grunnlag for en felles retning for baptistsamfunnet og dets 

menigheter 

Tenketanken møttes digitalt to ganger våren 2021 før smittesituasjonen igjen tillot å møtes fysisk til to 
samlinger, en i juni og en i september. Kristin Aasheim Krunenes og Dag Eivind Noreid gikk ut av Tenketanken, 
mens Grethe Norøm Spolén og Dag Frode Vaagsnes kom inn. Øvrige medlemmer har vært Knut Olaf Frikstad, 
Espen Thilesen, Vidar Bergsland, Linda Aadne, Agnete Haraune Amundsen, Inger Lise Salvesen, Arne Petter 
Andreassen, Kent Remi Westergren, Aung Lin Zaathang og Anthonystallin Sebastian. 

Tenketanken har kombinert første og andre punkt i formålet med å jobbe med disse tematikkene: 

 Dåp på bekjennelse av tro 

 Fellesskap av troende 

 Samvittighetsfrihet 

 Lederskap 

 Kongregasjonalisme, og ut fra det «Hvilke type felleskap bør en ha innen DNB», «Frihet og pakt» og 
«En felles plattform» 

 Bibelsyn 

I stor grad er tematikkene utledet av de funnene en gjorde etter regionale menighetssamtaler høsten 2019 om 
«Kjerneteologi og praksis», «Balansen mellom selvstendighet og forpliktelse», «Kriterier for lederskap» og 
«Bibelsk ekteskap», som landsmøtet 2019 ba menighetene samtale om. 
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Medlemmene i Tenketanken har levert flere oppgaver om tematikkene, en har samtalt og jobbet videre med 
disse i fellessamlingene, og alt arbeidet er stilt til rådighet for BID2022. 

I tillegg har Tenketanken vært en arena for dialog, og gjennom det bidratt til å skape grunnlag for en felles 
retning. King Instituttet har ledet tre av Tenketankens samlinger i 2021.  

Bente Sandtorp og Roger Dahl har vært administrativ ressurs inn i Tenketanken. Elise Angen fra BID2022 har 
deltatt på de fleste samlingene. Hovedstyrets leder Sissel-Merete Berg og generalsekretær Bjørn Bjørnø har 
også deltatt i noen grad.  

5.4.3 Etisk/teologisk fagråd 

Landsmøtet i Tromsø i 2019 ba i et eget vedtak om at det bibelske ekteskap skulle belyses i forbindelse med 
regionale samtaler høsten 2019. Det ble ikke fulgt opp tilstrekkelig da. Så fattet landsmøtet 2020 et vedtak 
rundt forståelse av samliv. 

Da tidligere utredninger rundt forståelsen av samlivsetikk ligger mange år tilbake, den siste i første del av 1990-
tallet, er det naturlig å arbeide grundig med dette. 

En besluttet derfor å opprette et etisk/teologisk fagråd, i første omgang som et pilotprosjekt. Tanken er at 
dette fagrådet blir etablert permanent etter at BID-prosessen er avsluttet. I første fase rapporterer fagrådet til 
styringsgruppen for BID. Ved en permanent etablering av fagrådet skal det rapportere til hovedstyret i DNB.  

Det etiske/teologiske fagrådet skal komme med råd i forbindelse med aktuelle etiske og teologiske spørsmål. 
Det skal gjennom dette sikres en helhetlig tilnærming i den pågående BID-prosessen, samtidig som et etisk/ 
teologisk fagråd blir utprøvd før et mer permanent fagråd blir etablert. 

Fagrådet skal i prinsippet kunne drøfte alle etiske og teologiske saker, men vil fram til landsmøtet 2022 først og 
fremst bli bedt om å behandle samlivsetiske spørsmål. I behandlingen er det forventet at spørsmålet blir 
behandlet i en større bredde enn ved bare å sette søkelys på spørsmål knyttet til samkjønnet samliv. Det er en 
klar forventing om at konklusjoner fra arbeidet skal kunne fremlegges i landsmøtet 2022. 

Etter landsmøtet 2022 er det ønskelig at det etisk/teologiske fagrådet blir etablert som en fast struktur i DNB. 
Tanken er at det baptistteologiske samtaleforumets funksjoner vil bli overdratt til dette fagrådet, og fagrådet 
vil rapportere til Hovedstyret (HS). 

Et permanent fagråd skal belyse bredden av aktuelle etiske og teologiske problemstillinger, og rådet fremmer 
sine forslag til HS. Fagrådet skal ta utgangspunkt i vedtatte etiske og teologiske dokumenter, som for eksempel 
DNBs etiske retningslinjer og DNBs foreslåtte «grunnlagsdokument». 

Det etisk/teologiske fagrådet skal bestå av fire til fem personer med relevant faglig kompetanse. Fagrådet kan 
innhente eksterne rådgivere i gitte saker. Fagrådet skal etter planen utnevnes av HS og leder utpekes av HS.  

Fagrådets medlemmer består ved oppstart av Linda Aadne (leder), Per Øvergaard, Atle Eidem og Antonystallin 
Sebastian, og rådet har begynt det praktiske arbeidet sitt fra 2022. 

5.4.4 Et robust kirkesamfunn 

Arbeidet i BID-komitéen, Tenketanken og i Etisk/teologisk fagråd gjøres i samarbeid med Baptistsamfunnets 
ledelse, slik at hovedstyreleder og generalsekretær holdes løpende orientert og er med i planleggingsarbeidet. 

Det er gjort et betydelig arbeid i 2020 og 2021 rundt forståelse av baptistisk identitet og fellesskap i Norge, og 
vi tror at det på landsmøtet 2022 vil presenteres forslag som viser en tydelig forståelse av vår identitet og det vi 
vil erfare som samlende løsninger for landets baptistmenigheter. 

 

5.5 Administrasjon 

Hovedkontorets rolle er først og fremst å være en støttefunksjon, en ressurs og en koordinator for de 105 
baptistkirkene i Norge. Hovedkontoret med sine ansatte er formelt sett underlagt DNB sitt hovedstyre. 
Generalsekretæren leder staben med de øvrige 11 ansatte. Målet er å få til et så sterkt samarbeid som mulig 
mellom nasjonalt og lokalt nivå i kirkesamfunnet. DNB som kirkesamfunn bygger på en kongregasjonalistisk 
kirkestruktur. 
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DNB sin administrasjon har en koordinerende rolle i forhold til de ulike understrukturer og organisasjoner som 
er knyttet DNB. Ikke minst i forhold til internasjonal misjon og bistandsarbeid. Det samme gjelder det 
flerkulturelle arbeidet i Norge.  

5.5.1 Ansatte i DNB  

STABSMØTE Teams gjorde det mulig å samhandle godt mens landet var koronastengt 

 

I 2021 har administrasjonen utført 6,05 årsverk og har leid inn 0,45 årsverk. Det er åtte ansatte i DNB og tre 
innleide medarbeidere. De ansatte har følgende roller: 

1. Bjørn Bjørnø er ansatt som generalsekretær i 100% stilling med det overordnede ansvaret for den 
daglige driften og hovedansvaret for staben i DNB.  

2. Roger Dahl har en 100% stilling med ansvar som informasjonsleder. Han bruker 25% av stillingen til 
menighetsrådgiverarbeidet i Baptistsamfunnet. Roger er leid ut i 25% stilling som pastor i Baptistkirken 
Oppdal. 

3. Håkon Sigland er ansatt i 100% stilling som økonomileder med ansvar for kirkesamfunnets 
hovedregnskap og saker knyttet til Faste Fonds. Han har også ansvar for lønns- og personalarbeid, samt 
rapporterings- og registreringsrutiner i kontakt med våre menigheter, og andre administrative oppgaver. 
Han har også hatt økonomisk ansvar for Landsmøtet. 

4. Lise Kyllingstad er ansatt i 100% stilling som misjonsleder med ansvar for internasjonal misjon og for å 
ivareta Det Norske Baptistsamfunns samarbeid med Digni og de offentlige myndighetene. Hun har vært 
med i styret European Baptist Mission International (EBMI) i fire år og har vært nestleder i styret i 
halvannet år. 

5. Peter Ngaidam er ansatt i en 60% stilling. Peter Ngaidam har arbeidet med flerkulturelt arbeid med 
særlig fokus på medlemmene fra Burma, og i forhold til planlegging av prosjekter i Burma. 

6. Atle Henning Eidem er ansatt som menighetsrådgiver i 25% stilling. Denne prosentstillingen økes til 50% 
fra 01.03.22. 

7. Agnar Sæli er innleid fra Skien Baptistkirke som menighetsrådgiver i 25% stilling. Agnar jobber med et 
videoprosjekt knyttet til barnearbeidet i 15% stilling fra 01.01.22 og ut året. 

8. Inger Lise Salvesen er ansatt i 50% stilling som menighetsrådgiver. Ved siden av ansettelse er Inger Lise 
styreleder i Ung Baptist.  

9. Hermod Bakkevoll er ansatt i Baptist Nord og samarbeider tett med administrasjon og 
menighetsrådgivere. 

10. Bente Sandtorp var engasjert i en 50% prosjektstilling fra 01.01.21 til 31.07.21 med fokus på BID-
prosessen og menighetsplanting. Stillingen som koordinator for lederkonferansen i 10% var inkludert i 
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den 50% stillingen. Fra 01.08.21 gikk Bente over i 25% stilling med ansvaret for menighetsplanting. 
Stillingen som koordinator for Lederkonferansen er videreført med 10%. 

11. Turid Vestøl er fra 01.09.2021 ansatt i 10% stilling som økonomikonsulent for prosjektarbeidet i Kongo. 
12. Biruk Abebe ble ansatt i en prosjektstilling på 25% fra 01.09.21 til 31.12.21 med ansvar for oppfølging av 

etiopiske og eritreiske kristne.  
13. Siri D Fjeldberg var innleid fra Ung Baptist som informasjonskonsulent i 20% stilling frem til og med 

31.12.21. Hun gikk fra nyttår over i en jobb i Røde Kors.  
14. Mette Marie Hebnes har fortsatt permisjon. Hun er varslet om at permisjonen ikke vil bli forlenget mer. 

5.5.2 Administrative støttefunksjoner til menighetene 

En viktig oppgave for administrasjonen er å tjene menighetene med administrative støttefunksjoner: 
Rapportering til Statsforvalteren i forhold til medlemslister, økonomi og et resymé av virksomheten i 
menighetene og fordeling av mottatte tilskudd, søknader om merverdikompensasjon, administrasjon av 
ordningen med obligatorisk tjenestepensjon, samt tilrettelegging av ordningen med skattereduksjon for gaver 
til frivillige organisasjoner. Viktig for å kunne gjøre disse oppgavene er sentralt medlemsregister. Det legges 
også vekt på å holde intranett oppdatert i forhold til lover og regler, tips for virksomheten i menighetene og 
informasjon som er nyttig for å være en baptistmenighet. 

Ikke minst er administrasjonen der for å kunne gi råd og støtte i forbindelse med personalspørsmål, enten det 
er beregning av ansiennitet, lovpålagte forhold en må forholde seg til, eller det er relasjonelle utfordringer, 
som vi dessverre erfarer at kan komme mellom menigheter og deres ansatte. 

Administrasjonen er sammen med hovedstyret satt til å ivareta fellesskapet av baptistmenigheter. Viktig i dette 
er å arbeide i forhold til vedtatte strategier og planer. 

5.5.3 Regioner og menighetsrådgivere 

Menighetsrådgiverne står sammen med administrasjonen i arbeidet som rådgivere og støttespillere for 
menighetene. En av menighetsrådgivernes oppgave er å arbeide for regionalt fellesskap. I 2021 har selvfølgelig 
dette arbeidet vært preget av Covid-19. Noen regionale tiltak har vi likevel sett: 

Agnar Sæli og Atle Eidem gjennomførte i oktober en kursdag om Trosreisen for flere menigheter, og de deltok i 
ulike gudstjenester og møter på søndagen. 

Det har vært regional ledersamling i Midt-Norge med besøk av misjonsleder Lise Kyllingstad, og i Nord-Norge 
har det og vært regionale møtepunkt for ledere, og en fikk gjennomført regionale årsmøter med et stevnepreg 
rundt. 

Menighetsrådgiverne har vært pådrivere for det meste av den regionale aktiviteten. 

I Nord-Norge er fremdeles den gamle distriktsorganisasjonen aktiv. De siste årene har en arbeidet under 
navnet Baptist Nord og koordinert fellesarbeidet både for barn, ungdom og de voksne. Leif Vollan leder 
arbeidet blant baptistene i nord og Hermod Bakkevoll er ansatt som distriktsarbeider. Han samarbeider tett 
med menighetsrådgiverne og administrasjonen. 

5.5.4 Trygg 

Baptistsamfunnet har sammen med Ung Baptist et tydelig fokus på at alle lokallag, menigheter og 
arrangementer skal være trygge for alle. Det skal være et sted du kan komme som du er, og bli møtt på en god 
måte. 

Dette jobber vi med på mange ulike måter og har fokus på å modellere gode og inkluderende miljøer. Vi har 
målrettet ledertrening i ulike aldersgrupper. I tillegg til dette har vi et spesielt blikk på forebyggende arbeid mot 
ulike former for maktovergrep. Vi har også en egen Trygg-gruppe som kan kontaktes for å få råd veiledning.  

Generalsekretær Bjørn Bjørnø og daglig leder i Ung Baptist, Kjell Einar Mong Granholt, er ansvarlig for Trygg-
arbeidet. Siri Fjeldberg har vært sekretær, mens Atle H. Eidem og Torbjørn Andersen har vært med i Trygg-
gruppen. 

 

5.6 Informasjon 

Informasjon er viktig, både for å gjøre baptismen bedre kjent i samfunnet og for å knytte baptister landet rundt 
tettere sammen og fungere som lim oss imellom. 
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Det Norske Baptistsamfunns hjemmeside gir god informasjon om kirkesamfunnets arbeid. Det er lenker til 
menighetene, til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og til intranett. Også i 2021 har behovet for 
informasjon omkring Covid-19 vært nødvendig. 

På intranett.baptist.no publiseres all viktig informasjon for menighetsledere og pastorer. 83 nyhetssaker er lagt 
ut eller oppdatert. De fleste av disse deles i epost til menighetsledere, pastorer og andre ledere i 
Baptistsamfunnet. Intranett vedlikeholdes med sikte på at det skal være Baptistsamfunnets håndbok, der all 
relevant informasjon finnes samlet. 

Nettstedet baptist.no er vår nyhetsformidler. I 2021 ble det lagt ut 147 nyhetssaker, inkludert ukens andakt. 
Mange av sakene deles også på Facebook og i nyhetsbrev. Vi har i løpet av året økt bruken av Facebook som 
kanal. 

I tillegg til elektroniske plattformer ble det produsert årbok. Baptist Nord gir fortsatt ut Distriktsnytt i 
papirutgave og Norsk Baptist-Historisk Selskap gir ut tidsskriftet Baptist. 

 

5.7 Samarbeidsorganisasjoner i inn- og utland 

5.7.1 BWA, EBF og EBM International 

Det Norske Baptistsamfunn er medlem av og støtter 
økonomisk våre to nærmeste internasjonale 
kontakter: Baptist World Alliance (BWA) og 
European Baptist Federation (EBF). Vi har i 2021 
vært representert i begge ved at Jan Sæthre er med 
i styrende organer. 

Samarbeidet med European Baptist Mission 
International (EBM International) er fortsatt 
omfattende. Lise Kyllingstad ble valgt som 
visepresident ved årsmøtet 2021. 

Vi hadde sagt ja til å være medarrangør for 
misjonskonferansen Sent2021 i Stavanger 21.-25. 
juli 2021. Deltakere fra hele EBF-området skulle 
inviteres, og konferansen var skalert til å ha plass til 
drøyt 1700 mennesker.  

Da det tidlig på høsten 2020 ble klart at BWA ikke 
kunne gjennomføre kongress i Brasil i 2021, kom 
spørsmålet til EBF/DNB om å legge sitt årsmøte i 
tilknytning til konferansen i Stavanger. Alle parter var positive til det. 

Etter hvert som pandemien utviklet seg, ble det betydelig usikkerhet rundt gjennomføring av en stor 
konferanse sommeren 2021. Fra lokal arrangementskomité ble det i september 2020 gitt et tydelig signal om at 
en så det som vanskelig å jobbe fram mot det. Hovedstyret sluttet opp om denne avgjørelsen i desember 2020 
og sa at om ønskelig, stiller DNB tilsvarende ressurs tilgjengelig for en konferanse i juli 2023. 

Styret i EBF tok i februar 2021 endelig avgjørelse om å kansellere konferansen i 2021. 

Vi er glade for at EBF og BWA ønsker å gjennomføre konferanse i 2023, og planleggingsarbeidet for dette blir 
igangsatt i 2022. 

5.7.2 Økumeniske partnere og kontakter  

Nasjonalt er vår viktigste felleskirkelige kontakt Norges Kristne Råd (NKR). Rådet har vært viktig ressurs i 
forhold til oppfølging av alle restriksjoner som gjelder Covid-19. NKR tar initiativ til økumeniske gudstjenester, 
seminarer og andre samlinger. Generalsekretær Erhard Hermansen deltok på landsmøtet. Bjørn Bjørnø er 
medlem i styret og arbeidsutvalget til NKR. Håkon Sigland er leder i Religionspolitisk utvalg i NKR og 
generalsekretæren møter i NKRs styre. 

Digni er paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet til 19 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn 
og betyr mye for oss når det gjelder å kunne formidle økonomisk støtte til samarbeidskirken i Kongo. Digni er 

GENERALSEKRETÆRMØTE.  Bjørn Bjørnø sammen 

med nyvalgt generalsekretær Alan Donaldson i  

European Baptist Federation. 
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en viktig aktør overfor de norske myndighetene i forhold til vårt bistandsarbeid. Totalt sett har Digni en ramme 
på 186 millioner i årlig bevilgning fra Norad. Baptistsamfunnet har en ramme på 3.2 millioner knyttet til 
arbeidet i Bas-Uélé i Kongo.  

De siste årene har vi fått en tettere relasjon til Sandomstiftelsen, som driver retreatsentrene Sandom og 
Tomasgården. Roger Dahl er styreleder for Sandomstiftelsen. 

Ellers har vi tilknytninger til Kirkens Nødhjelp, Bibelselskapet, Tro & Medier, Norme (Norsk Råd for Misjon og 

Evangelisering), Kristelig studieforbund, Kristent Interkulturelt Arbeid, Sendt Norge, tverrkirkelig nettverk som 
skal bidra til planting av 400 livskraftige menigheter innen 2025, Hjelp Jødene Hjem og organisasjonen 
Menneskeverd, der Håkon Sigland er med i styrearbeidet. 

  



24 

 

6. Framtidige prioriteringer 
6.1 BID-prosessen 

Prosessen rundt forståelse av baptistisk identitet, og ikke minst den krevende situasjonen rundt ulik tilnærming 
til samlivsetikken, har preget kirkesamfunnet i flere år. BID-komitéen arbeider med mål om å levere forslag til 
vedtektsendringer og et Grunnlagsdokument som tar sikte på å beskrive baptistisk tro og ordning slik vi forstår 
det i Norge. I tillegg arbeider etisk/teologisk fagråd mot å gi et råd i samlivsetikken. 

Det er mulig at noen i ettertid kan oppleve at de tapte en viktig sak. Hovedstyret har det på agendaen og vil 
fram mot landsmøtet 2022 arbeide videre med spørsmålet om hvordan en best mulig kan ivareta et mindretall 
i forhold til vanskelige spørsmål. Både i samlivsetikken som er aktuell nå, men også inn mot andre spørsmål 
som kan bli aktuelle.  
 

6.2 Nytt landsmøtekonsept 

Komitéen som jobber med forslag til nytt konsept for landsmøtene har arbeidet gjennom 2021 og har hatt tre 
hovedpunkter i sitt arbeid: Rammeverk og gjennomføring av landsmøter, og i tillegg muligheten for god 
forberedelse for landsmøtedeltakere. Komitéen vil overlevere sine forslag til hovedstyret innen landsmøtet 
2022. 

Komitéen ble satt ned etter forslag fra Oslo Sentrum Baptistkirke på landsmøtet 2019 for å komme med forslag 
til et nytt landsmøtekonsept etter at en året før gjennomførte siste året med Blink som ramme rundt 
landsmøtet. 

Medlemmer i komitéen har vært Agnete Haraune, Fredrik Krunenes, Agnar Sæli, Inga Marie Tolås, Kjell Ove 
Hveding, Manu Hti MangDun og Mirjam Rudebjer Åmland. 
 

6.3 Visjon 2030 

Generalsekretæren har tatt initiativet til å arbeide med ny strategi og visjon for tidsrommet 2022 til 2030. 
Gjeldende visjon-strategier løper ut til landsmøtet 2022, og det vil være klokt å starte visjonsprosessen nå, slik 
at BID-prosessen og visjonsprosessen til en viss grad kan samkjøres. Det er naturlig at både stab og styre er 
involvert i arbeidet, der hovedstyret har organisatorisk eierskap til visjonsprosessen. Det er nedsatt en 
arbeidsgruppe som består av styreleder Sissel Merete Berg, Thaku Lian, Roger Dahl og generalsekretær Bjørn 
Bjørnø. Både Hovedstyret og stab har fått informasjon om fremdriften og har fått muligheten til å bidra med 
innspill til visjon 2030. Målet er å fremme forslag til ny visjon og strategi i landsmøtet 2022. 
 

6.4 HLT, utvikling og lokaliteter 

Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) har over flere år hatt en god økning av studenter. Med over 300 
studenter ble det etter hvert mer og mer åpenbart at skolebygningen i Michelets vei 62 på Stabekk ikke var 
godt nok egnet for nåværende drift. Med en ambisjon om å øke studenttallet til 500 har HLT sitt styre og stab 
over flere år gitt tydelige signaler om at det er behov for større og mer egnede fasiliteter. Formelt sett er det 
Baptistenes Eiendomsdrift (BED) som har ansvaret for DNB sine eiendommer, men samspillet mellom BED, HLT 
sitt styre og DNB sitt hovedstyre er avgjørende for å gjennomføre nødvendige oppgraderinger og utbygginger. 
Ikke minst er denne prosessen avhengig av at DNB og Filadelfiakirken Oslo som eiere av HLT kommer til enighet 
om hvor HLT skal være lokalisert og hvilke bygningsmessige behov som må legges til grunn. 

Sommeren 2020 flyttet HLT ut av Michelets vei 62. Det ble inngått leieavtale med Filadelfiakirken om et 
leieforhold frem til nye lokaler er tilgjengelig. Dette har uten tvil vært en god midlertidig løsning for HLT, selv 
om lokalene i St Olavs gate ikke er tilrettelagt for en høyskole som HLT. 

Det har vært noen samtaler og undersøkelser for å se på alternative lokaler for fremtidig skoledrift. Etter en del 
sonderinger ble det forholdsvis klart at Michelets vei 62 vil bli foretrukket, men da under klare forutsetninger 
om at det gjøres nødvendige oppgraderinger og utbygginger. Med bakgrunn i dagens planer vil kostnaden for 
en slik renovering bli på ca. 40 millioner. Finansieringen av dette dekkes inn med ca. 20 millioner som er frigjort 
ved salg av boliger, og nødvendig låneopptak. Den årlig HLT-husleien blir på vel tre millioner. Målet var å få 
nødvendige godkjenninger og vedtak på plass i løpet av 2021. Det lyktes vi ikke med, men det ble gjort et 
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enstemmig vedtak i Landsmøtet 2021 om å sette en ramme på 45 millioner for utbygging og renovering. 
Byggestart er planlagt andre halvår 2022.  

Selv om studenttallet har gått noe ned, hovedsakelig med bakgrunn i Covid-19 pandemien, har HLT ambisjoner 
om videre vekst. Det er allerede etablert en form for studietilbud i Bergen og Stavanger, og det kan være 
aktuelt med et studiested til. Ikke minst ser en at en desentralisert studiemodell vil bli mer og mer aktuell i 
årene som kommer. Dette vil trolig innebære at lokalene på Stabekk ikke vil være avhengig av å rigge seg for 
daglig drift med 500 studenter.  

I forbindelse med en landsdekkende NOKUT 
undersøkelse fikk HLT sine forelesere høyest 
score i forhold til sammenlignbare 
studiesteder. Gjennom studiebarometeret 
viser det seg også at studentene scorer høyt 
på trivsel.  

Fra DNB sitt ståsted er HLT et viktig redskap 
i utviklingen av vårt kirkesamfunn. Vi har 
ambisjoner om å plante nye kirker og 
revitalisere eksisterende kirker. En slik 
ambisjon er avhengig av at vi fostrer mange 
unge og kompetente ledere. Det handler 
om å utdanne flere pastorer, men like mye 
om å dyktiggjøre ansatte og frivillige 
medarbeider for ulike tjenester i Det Norske 
Baptistsamfunn. 

 

6.5 Takknemlighet 

Vi ser tilbake på 2021 med stor takknemlighet til Gud og med stor takk til alle som gjennom våre menigheter, 
arbeidsgrener, administrasjon og hovedstyre har bidratt til å bringe evangeliet om Jesus Kristus videre gjennom 
vårt felles arbeid. 

For hovedstyret og administrasjonen i Det Norske Baptistsamfunn 

Sissel-Merete Berg 
styreleder 

Hermod Bakkevoll     Gabriel Stephen      Kari N Sæthre    Reine Cihiluka-Brevik 

Arthur Enders      Thaku Biakthasung Lian   Ni Cia Tawk Hmung    Monica Zeiffert 

Bjørn Bjørnø 
Generalsekretær 


