Referat medlemsmøte STL Grenland
Tid: Tirsdag 3. okt 2017, kl 18.00-20.30
Sted: Skien baptistmenighet, Hermann Baggersgt. 1-3, 3717 Skien
Antall representanter tilstede: 14
Arne Holte, Baptiskirken
Vidar Bergland, Baptistkirken
Harald Dønnestad, Baptistkirken
Et lokalt medlem fra Baptistene
Hege Andal Hofsten, Den norske kirke
Gunn Gjelstad, Den evangelisk lutherske frikirke i Skien
Andreas Kjernald, Metodistkirken
Arild Pedersen, Metodistkirken
Kristin Kvisla, Den katolske menighet
Jan Gerhard Abrahamsen, Frelsesarmeen
Bjørn Tore Friberg, Grenland Kristne Senter
Finn Bjarne Nielsen, Grenland Kristne Senter
Erik Andal Hofsten, Human etisk forbund
Arvid Top, Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige
DEL 1: Litt om Baptistene
Musikkinnslag ved lokale medlemmer
Arne Holte
• Historisk bakgrunn for baptistene i verden, i Norge og Grenland
• Utdeling av artikkel: Veien fra Luther i Wittenberg til Baptistene i Amsterdam
• Ca. 40 flerkulturelle kirker på verdensbasis er medlem av den norske
baptistkirken
• Driver misjonsvirksomhet og skolearbeid i flere land i verden
• Bok om de norske baptistene tilgjengelig hvis man ønsker dette: «Det folk som
kalles baptister» av Peder A. Eidberg
• «Hva betyr 500 års reformasjon» i morgen kveld kl. 18.00 på cafeen «Sitt Ned»
• Utdelingsark med oversikt over ledere i Skien baptistmenighet delt ut
Vidar Bergsland
• Dåp ved personlig tro på Jesus Kristus ved full nedsenkning. Baptistene her et
eget dåpsbasseng i kirkebygget. Dåpen er et symbol på å avlegge det gamle livet
og starte et nytt og å bli medlem av en menighet. Troen på Jesus Kristus er
viktigere enn måten den blir utført på og derfor godkjenner baptister også dåp i
andre kirker så lenge vedkommende bekjenner troen på Jesus Kristus.
Harald Dønnestad
• Tilbedelsen blant Baptister kan være ganske forskjellig fra menighet til menighet
både i utlandet og i Norge. Det viktigste er godhet, raushet og vennskap.
Medlemmer er fra alle tenkelige miljøer. Ønsker ikke å dømme mennesker ved

•
•
•
•
•
•

deres bakgrunn. Stort fokus på sonofferet og at Gud tar imot alle menneskene. De
viktigste menneskene i verden er de jeg møter i hverdagen.
Gjennomgang av ledelsen og hvordan organisasjonen drives kan finner man på
deres hjemmeside: Skienbaptisk.no
Kor er svært populært.
Dugnadinnsats i utlandet
Gudstjenester hver søndag med ca. 130 medlemmer
Små grupper hvor hverdagslige utfordringer tas opp
Trosspørsmål tas opp på hovedstyret i Norge, men hver enkelt menighet er
selvstendig og kan ha ulike syn på saker. I tillegg endrer ofte kulturen seg over tid
og gjør at synet på ulike læresetninger kan endre seg.

DEL 2
a) Filosofisk kafé går ut på å sammen bli enige om hvilke spørsmål vi
ønsker å diskutere. Dette er ikke debatt og ”noe man skal vinne”, men
snarere en arena for å bli bedre kjent med hverandre – å undres sammen.
I dag diskuterte vi dåp og overgangsritualer og spesifiserte ytterligere ved
å stille følgende spørsmål, og som ble diskutert:
•
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Er dåpen viktig for frelse (Statskirken)?
Hva er vårt forhold til at dåp er nødvendig for å kvitte oss med
arvesynden (Den katolske kirke)?
Hva er vårt forhold til at barn uten dåp ikke blir frelst (statskirken)?
Hvorfor innførte Jesus Kristus dåpen som et rituale for innlemming i
kirken (JKK av SDH)?
Er det feil av Human etisk forbund å spille kristen musikk i sine
begravelser, eller av Statskirken å spille ikke-kristen musikk i sine
begravelser (Humanetisk forbund)?
Hva er vårt ståsted at Begravelsesbyråene presser etterlatte til å betale
mye for begravelser
Hvorfor har vi egentlig ritualer (JKK av SDH)?

b) Neste møte inviteres alle til Eritreisk Ortodokses kirke tir 5. des 2017 kl
18.00-20.30.
c) Åpent halvårsarrangement STL Grenland tir 7. nov, Skien bibliotek.
Referent: Arvid Top (post@stlgrenland.no)

