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La oss fortsatt gjøre det gode 
og ikke bli trette
Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 
årige historie, men oppdraget er det samme. Kallet om ”å gå ut 
i all verden og gjør alle folkeslag til mine disipler” og ”det 
dere har gjort i mot en av mine minste, det har dere gjort i 
mot meg” gjelder fortsatt. Vi er fortsatt kalt til å gå ut blant våre 
medmennesker for ”å gjøre en forskjell”. 
I Norge i dag møter vi mennesker som er ensomme, motløse og 
som har knuste drømmer og brutte relasjoner bak seg. De trenger 
Guds kjærlighet og barmhjertighet i form av medmennesker som 
bryr seg. 
I mange land opplever mennesker stor materiell nød, 
undertrykkelse og krig. Særlig kvinner er utsatt. Kvinnene i 
Kongo, Thailand, Sierra Leone og India opplever alle problemfylte 
hverdager. Ja, over hele vår klode finnes kvinner og barn som blir 
utnyttet og lider. 

Jeg håper at vi i dette jubileumsåret kan se på vår historie og 
hente inspirasjon fra kvinnene som har gått foran oss, som løftet blikket bort fra seg selv og 
utførte mesterverk i Herrens tjeneste.
La oss, dagens Norske baptistkvinner, stille våre evner og gaver til Guds rådighet slik at det også 
i dag kan skje mesterverk både i vårt eget nærmiljø og i verden for øvrig.
La oss være på utkikk etter mennesker vi kan velsigne.

Jeg kan ikke gjøre noe for alle, men alle kan gjøre noe for en.
Sammen kan vi gjøre noe for mange.

Herre led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem
som du viser oss trenger en hånd!
Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be;
Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd.

Synnøve Gåsvær Angen
leder



Kjære søstre
Det er en stor hendelse når De Norske Baptisters Kvinne-forbund feirer 90 års jubileum som 
kvinneorganisasjon. Dette er en enestående anledning til å se historien i et tidsperspektiv og i en 
større sammenheng enn det som har skjedd i Norge. Det er også en mulighet for oppsummering 
og kartlegging av nåværende situasjon.

Først av alt vil vi i ærbødighet sende vår takk tilbake til Gud:
”Til denne tid har Herren hjulpet oss” 1.Samuel 7,12b

Det var med glede jeg hørte utdrag av Kvinneforbundets historie da jeg møtte styret i DNBK i 
Ålgård. Gud har, helt fra den spede begynnelse inspirert kvinner til å arbeide ikke bare i Norge, 
men også utenfor landets grenser.
Kongo ble etter hvert et land der mange norske søstre og brødre ”tapte sitt hjerte” og de ble brukt 
av Gud på mange forskjellige måter. 
Dere var og er fremdeles Guds instrument ikke bare i Kongo, men også i Sierra Leone og Thailand. 
Deres følsomhet og villighet til å hjelpe kvinner og barn som lider er et godt eksempel og til stor 
oppmuntring for mange europeiske søstre. Vi er takknemlige til Gud for deres deltakelse i EBWU 
og for støtte til prosjekt i europeiske land. Vi er også takknemlige til Gud for Margun Warem som 
er medlem i vårt styre.

Takk til dere for muligheten til å ha vårt styremøte i Norge i 
begynnelsen av april dette året.  Takk for deres kjærlighet, gjestfrihet, 
spesielt til søstre på Ålgård. Takk for en velsignet tid sammen med 
dere.

Jeg ønsker for dere kjære søstre at deres hjerter må være fullt av 
kjærlighet til Kristus i fortsettelsen av deres misjonsarbeid.
Vær sikker på at…..
”Fra den dag vi hørte om dette, har vi ikke holdt opp med å be for 
dere, og vi ber om at dere må bli fylt med kunnskap om Hans vilje i 
all visdom og åndelig forstand, at dere kan vandre verdig for Herren 
og fullt ut være til behag for Ham, ved at dere bærer frukt i all god 
gjerning og vokser i erkjennelse av Gud, så dere blir styrket med 
all kraft etter Hans herlighets makt, til tålmodighet og langmodighet 
med glede, så dere takker Faderen som har gjort oss i stand til å få 
del i de helliges arv i lyset.”  
Kolosserbrevet 1,9-12

Ewa Gutkowska
President, EBWU
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Jubileumsskrift 
til 90-års jubileet 
for De Norske 
Baptisters Kvin-
neforbund

En fruktbar 90åring 
Når vi ser bakover i tid og leser 
baptistenes historie i Norge, 
viser det seg at kvinnene helt 
fra starten har hatt en viktig 
rolle i samfunnet.
Da den første baptistmenighet 
ble stiftet i 1860, var fire kvinner 
med. 
De  første evangelistene og 
predikantene  som dro fra sted 
til sted i vårt vidstrakte land fikk 

mat og husly i hjemmene, og kvinnene vartet opp. Men det 
var ikke bare ”Marta – oppgavene” de sto for. Kvinnene gjorde 
også som Maria, satte seg ned og konsentrerte seg om den 
åndelige arven fra Jesus. Vi vet fra den første tiden at det  ble 
holdt husmøter i mange hjem. Dette ble gjort til tross for sterk 
motstand og mange ukvemsord: ” Tenk å ikke døpe barn, rene 
hedenskap.” 
Flere steder samlet kvinnene seg til misjonsmøter i hjemmene. 
Disse møtene ble en åndelig kraftsentral for omgivelsene. Det 
ble samlet inn penger til misjonsarbeidet på stedet, eller til 
underhold av predikanten.

Historien forteller oss lite om konene til de banebrytende 
evangelistene, men vi vet at de sto ved sine menns side. De ga 
dem  åndelig styrke når vanskelighetene ble store. Kvinnene 
på den tiden var hjemme og tok seg av barna og husarbeidet. 

”Men det var ikke bare Marta – oppgavene de sto for. 
Kvinnene gjorde også som Maria, satte seg ned og 
konsentrerte seg om den åndelige arven fra Jesus.”

De Norske Baptisters Kvinneforbund er 90 år. 
Vi ønsker å gi leserne et innblikk i historien, 
og velger å benytte de skriv som er gitt ut 
ved tidligere jubileer, boken Norges Baptister 
100 år, årbøker for Baptistsamfunnet og 
kvinneforbundets protokoller.
Det er umulig å hente fram alt som kvinnene har 
gjort gjennom 90 år. Det blir noen glimt fra da 
historien startet og småplukk fram til i dag. Det 
er viktig å bevare historien samtidig som vi ser 
framover og har visjoner om fortsatt å GJØRE 
DET GODE.
Styret ønsker å oppmuntre dere alle, og minne 
om at det er  et viktig arbeide Kvinneforbundet 
gjør både for nasjonal og internasjonal misjon. 

Halden mai 2006
Kirsti Solberg Liland

Nellie Øhrn, Oslo, 1916 – 1931
Nellie Øhrn, Rjukan, 1932 – 1935
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Anna Kallestad, Oslo, 1935 – 1948

Gurli Øhrn Prøymer, Trondheim, 1948 – 1952

Vi ser i dag resultater av det 
som disse kvinnene sådde 
gjennom sine bønner.
Den første kvinneforeningen 
ble stiftet i Tromsø i 1870. 
I 1876 ble det stiftet en  
kvinneforening i Bergen. Det 
var ivrige misjonskvinner som 
arbeidet i troskap mot Gud 
og  det trossamfunn de hadde 
sluttet seg til. På flere steder 
der vi i dag har menigheter, var 
begynnelsen  kvinner som kom 
sammen for å be og lese Guds 
ord. 
Etter som Baptistsamfunnet 
vokste ble også misjons-
oppgavene for de voksende 
kvinneforeningene større 
og mer krevende. Tanken 
om samarbeid mellom de 
forskjellige foreninger kom. 
Det var de ledende menn i 
samfunnet som oppmuntret 
kvinnene til å danne et eget 
forbund. På Baptistsamfunnet 
sin konferanse i Bergen i 
1912, talte J.M.Sellevold over 
emnet: ”Kvinnemisjonens del 
i det kristne arbeid. Hvordan 
kan den bli til størst nytte i vårt 
land?” 
 Det ble også vedtatt en 
resolusjon: ”Vi erkjender med 
tak at kvindemisjonen rundt 
om i vore menigheter har 
været en sterk faktor til vort 
Samfunds trivsel og udvikling, 
og konferansen henstiller til 
vore søstre videre at overveie 
gavnligheden av en praktisk 
fælles organisation, hvorved 
deres forenede arbeidet 
endmere kunde komme 

missionen baade utad og innad til undsætning.”
Ved samme konferansen ble Anna Solberg, Trondheim, valgt 
til felleskasserer for kvinnemisjonene.
På konferansen i Halden i 1915 holdt pastor P. P. Overgaard 
et foredrag om kvinnens betydning i menigheten. Han roste 
kvinnenes oppfinnsomhet til å finne utveier når kassene var 
tomme, og de ikke kunne betale sin forstander eller distriktets 
misjonær.
” Jo da, det findes råd. Kvinderne paatar seg en saa og saa 
stor del. Så skammer mændene seg og kommer med, og 
sagen er dermed ordnet.”
Han oppmuntret kvinnene til å søke utdannelse for å ta aktivt 
del i det evangeliserende arbeid og oppmuntret ” vaare egne 
skolemænd ” til å være behjelpelig med det.
Pastor P. Stiansen foreslo at  det ble nedsatt en komite 
som skulle arbeide med saken for om mulig å danne et 
kvinneforbund.
Følgende ble medlemmer av komiteen : Oline Stensland, 
Balsfjord, Anna Solberg, Trondheim, Lina Knutsen, Bergen, 
Nellie Øhrn, Oslo, Dora Øie, Oslo, Maren Øhrn, Rjukan og 
Elin Carlsson, Halden.
1916  er kvinneforbundets fødselsår og konferansen er i 
Trondheim. Det står å lese i boken Norges Baptister 100 år: 
”En ting som skal få stor betydning for baptistenes arbeid i 
Norge, blir avgjort under landsmøtet. De Norske Baptisters 
Kvinneforbund blir stiftet. Nelly Øhrn blir forbundets første 
formann.” 
Det rapporteres at 19 foreninger nå var villige til å være med i 
en landssammenslutning.
Disse var : 
Fra Nord-Norge: Tromsø, Sommarøy, Balsfjord, Harstad og 
Hadsel.
Fra Trøndelag: Trondheim, Værdal og Melhus.
Fra Vestlandet: Stavanger, Gjesdal og Bergen.
Fra Østlandet: Risør, Langesund, Skien, Drammen, Oslo 1, 
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Rachel Iversen, Oslo, 1952 – 1958
Karla Mørk, Tistedal, 1958 – 1960

Oslo 2, Halden og Tistedal.
Forbundet består i dag av 
omkring 60 foreninger og 
enkeltpersoner som samles 
under mottoet: 
LA OSS GJØRE DET GODE.
Forbundet sitt formål 
er å styrke fellesskapet 
mellom de forskjellige 
foreningene, oppmuntre 
til aktiv innsats for den 
lokale menigheten og for 
Baptistsamfunnets forskjellige 
misjonsopp-gaver.
Kvinneforbundet har gjennom 
årene hatt forskjellige oppgaver, 
som har skiftet etter de ulike 
behov. I kvinneforbundets 
oppstart var det viktig å støtte 
der det skulle begynne ny 
virksomhet. Videre støtte til 
små menigheter som hadde 
liten økonomisk bæreevne. 
Etter hvert ble oppgavene 
mange og forskjellige. Det var 
opp til kvinnene selv å se hvilke 
behov som var viktigst. 
Kvinneforbundet tok etter hvert 
på seg spesielle oppgaver. 
Det kan nevnes fra den første 
tiden at forbundet lønnet en 
sykepleier ved Fiskerhjemmet 
i Honningsvåg.  
Kvinneforbundet startet etter 
hvert med landsinnsamlinger. 
Av de formål som har fått 
støtte fra disse innsamlingene 
var: Hospital i Kongo, Baptist-
samfunnet sine skoler i Bærum, 
pastorbolig i Mo i Rana, 
Honningsvåg, Langesund 
Bad Gjestegård, og nytt kirke-
bygg for Oppdal og Lønset 
baptistmenighet.

Forslag til den første lands-innsamling til Hospital i Kongo ble 
framsatt på landsmøtet i 1948, og i 1949 ble det besluttet å 
sette den i gang. Denne innsamlingen gikk over fem år. På 
landsmøtet i Fredrikstad i 1953 ble beløpet på 139 000 kroner 
overrakt Baptistsamfunnets Kongomisjon.
Da denne innsamlingen var så vellykket, ble det kort tid etter 

foreslått å samle inn penger til Baptistsamfunnets skoler som 
var under planlegging. Resultatet denne gangen ble 70 000 
kroner. Disse pengene ble brukt til utstyr på elevenes rom.
På Landsmøtet i Oppdal i 1973 kunne Kvinneforbundet 
overrekke 100 000 kroner fra landsinnsamlingen. Denne 
gangen til pastorskolen som var planlagt i Kongo. Pengene 
skulle også brukes til undervisning av konene til evangelistene 
og pastorene.

Kreativiteten har alltid vært stor når penger skal samles 
inn. Det kan nevnes salg av lysmansjetter, lys, servietter og 
hilsningskort. 
I tillegg til vanlige 
offergaver og salg 
av diverse produkter, 
ble det på årsmøtet i 
Skien i 1951, foreslått 
å arrangere julesalg til 
inntekt for misjonens 
sak. Meningen var at 
kvinnene rundt om i 
foreningene skulle lage 
nyttige håndarbeider 
som kunne selges 
som julepresanger. 
Det ble samtidig foreslått at de foreningene som var for 
små til å starte julesalg alene, kunne slå seg sammen med 
nabomenigheten eller sende det de hadde laget til et fellessalg 
i Oslo, som da skulle arrangeres av Kvinneforbundet. Målet 
var at så mange som mulig selv skulle arrangere sitt julesalg. 
Det første julesalget som Kvinneforbundet arrangerte i Oslo i 
1953, innbrakte omkring 10 000 kroner.

” Jo da, det findes råd. Kvinderne paatar seg en saa og 
saa stor del. Så skammer mændene seg og kommer 
med, og sagen er dermed ordnet.”
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I 1955 ble julesalget arrangert 
av ti forskjellige foreninger 
rundt i landet, og innbrakte 
omkring 20 000 kroner.
I løpet av de 50 årene som har 
gått etter dette, har julesalg 
og julemesser innbrakt store 
pengebeløp til misjon og arbeid 
i lokale menigheter 
Noen steder vet vi at foreningen 
jobber hele året med å forberede 
julemessen.

På Kvinneforbundets årsmøte i 
Drammen  i 1974, ble det vedtatt 
at overskuddet av det pågående 
salget av ”hilsningskort”, skulle 
gå til oppmuntringsgaver til 
grupper eller menigheter med 
svak økonomi. Det første året 
ble det gitt 5000 kroner til 
virksomheten i Honningsvåg. 
Siden den gangen er det hvert år 
blitt delt ut oppmuntringsgaver, 
men gavenes størrelse har 
økt. Dette har vært mulig 
fordi Kvinneforbundet i alle 
år har hatt lave kostnader til 
administrasjon.
Intensjonen med kvinneforbun-
dets oppmuntringsgave er å 
støtte enkeltmennesker, grupper 
eller menigheter med svak 
økonomi. Oppmuntringsgavene 
er aldri ment til administrative 
formål. 
Som et eksempel på økningene 
i oppmuntringsgavenes størr-
else kan nevnes at i 2002 delte 
Kvinneforbundet ut 10000 
kroner til forskjellige formål.

I de første årene av 
Kvinneforbundets historie 

var den økonomiske støtten til misjon konsentrert om 
Baptistsamfunnet sitt arbeide i Kongo. Men etter hvert som 
samfunnet utvidet sitt engasjement fulgte også kvinnene med. 
Det kan nevnes støtte til arbeid i Nepal, Thailand,  Vietnam, 
Kamerun, Rachel Trovi sitt arbeid i slummen i Manila og 
hjelpearbeid flere steder i Europa.
Kvinneforbundet har også hele tiden hatt sterkt engasjement i 
ulike prosjekter i Norge: Honningsvåg, Mo i Rana, Langesund 
Bad Gjestegård, Baptistsamfunnets skoler og leirsteder.

Årsrapportene fra Kvinneforbundet gjennom 90 år, viser 
omfanget av arbeidet. Bak dette resultatet står alle foreningene 
rundt om i landet. Gjennom sitt stillferdige og tålmodige  arbeid 
år etter år, gir alle de små foreningene en pekepinn på hvor 
viktig det arbeidet er som Kvinneforbundet samlet utretter.
Det har vært skiftende tider og kår, men inntil i dag samles 
små og større grupper av kvinner til bibelstudie og bønn, 
sosialt samvær og arbeidsmøter.
Gruppene arbeider ulikt, men har som felles mål å spre 
evangeliet både her hjemme og på de steder vi er engasjert 
i misjon.  
Allerede for 50 år siden var det en stor bekymring for at det 
er vanskelig å få de yngre kvinnene med. Men i årsrapporten 
fra 1984, kan vi lese at det er glede over foreninger der yngre 
kvinner engasjerer seg.
På slutten av 1990 tallet, kan vi se at det var et generasjonsskifte 
i styret i Kvinneforbundet. Da ble flere yngre kvinner valgt inn. 
Også i dag er det et sterkt ønske om å få yngre kvinner med. 
Tiden er forandret, de fleste kvinnene er i dag ute i yrkeslivet 
og kravene til kvinnene er større enn noen gang.
Kvinneforbundet ser  fremdeles sine oppgaver som 
meningsfylte og utfordrende. Derfor går det ut et fornyet ønske 
om å oppmuntre dagens kvinner til å bære arven videre.

Trivsel og fremgang kan selvfølgelig ikke bare måles i tallene vi 
finner i regnskapene. I tillegg til den betydning Kvinneforbundet 
har hatt rent økonomisk, er også det åndelige fellesskapet 
viktig. Alle stevnene som Kvinneforbundet har arrangert 
gjennom årene har vært til inspirasjon og oppbyggelse.
 I 1947 ble det bestemt at Kvinneforbundet skulle stå som 
arrangør av et kvinnestevne på Langesund Bad Gjestegård. 
Dette var starten på en rekke stevner som gjorde stedet til en 
viktig møteplass for kvinnene. I 1990 kjøpte Kvinneforbundet 
aksjer for 100.000 kroner i Langesund Bad Gjestegård. 

Borhild Wang, Oslo, 1960 – 1965
Kitty Idland, Ålgård, 1965  - 1971
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Stedet ble solgt i 2005 og 
utbytte av salget ble over 1,2 
millioner kroner som er tilført 
Kvinneforbundet.
Det har  i årenes løp vært 
avhold kvinnestevner flere 
steder i landet. Etter hvert ble 
stevnene for Nord Norge lagt til 
Rivermont utenfor Harstad.  For 
Vestlandet ble stevnene lagt til 
Liland Leirsted i Sirdal.

På et kvinnemøte under 
distriktsmøtet på Borkenes 
i 1955 ble det enighet om 
at foreningene i Nord Norge 
skulle danne eget forbund, som 
samarbeidet med De Norske 
Baptisters Kvinneforbund.

I Kvinneforbundets Festskrift til 
40 års jubileet i 1956, skriver 
Rachel Iversen :
 - Verden er blitt mindre. 
Menneskene kommer liksom 
tettere sammen. Begivenhetene 
som skjer tusener av mil borte, 
kjenner vi alle samme dag. Det er 
tiden vi lever i. Baptistkvinnene 
er i den senere tiden også 
ført nærmere sammen. Det 
skjedde på følgende måte. 
Baptistkvinner i De Forente 
stater kom sammen for å drøfte 
hva de kunne gjøre 
for å hjelpe og støtte 
baptistkvinner i Europa. 
De kom på den tanken 
at de kunne gi penger 
så noen av de ledende 
baptistkvinner fra hvert land 
kunne komme sammen og bli 
kjent med hverandre og drøfte 
felles oppgaver og problemer.

Dette var begynnelsen til European Baptist Women`s Union.
Det var i 1948 under en kongress i London at det ble arrangert 
et spesielt møte for kvinner Det var på den tiden vanskelig å 
samle kvinnene i Europa. Det hadde nettopp vært verdenskrig, 
og Europa var merket av den. På dette møtet var kvinner fra 
åtte land i Europa, også Gurli Øhrn Prøymer fra Norge. En 
kvinne sto opp og leste fra Joh. 3,16 : For så høyt har Gud 
elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den 
som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” Dette 
verset ble begynnelsen til noe nytt.  De åtte landene startet 
arbeidet i  EBWU. I 2006 er femti land medlemmer.
European Baptist Women`s Union er tilsuttet Baptist Word 
Alliance Womens Department.
Gjennom årene har Kvinneforbundet hatt representanter på 
Europakongresser og Verdenskongresser.
Kvinneforbundet deltar i Baptistkvinnenes internasjonale 
bønnedag, som er første mandagen i november hvert år. 
Denne dagen, hvor kvinner i hele verden er samlet til bønn 
over det samme tema, er av stor betydning og gir et spesielt 
fellesskap.

I 1955 ble det i Kvinneforbundet fremmet forslag om å ansette 
Rachel Iversen som betalt arbeider. 
Hun ble i den første tiden lønnet av 
Kvinneforbundet og Baptistenes skoler. I 
1956 reiste hun til Amerika for å delta på 
stevner og konferanser og for å studere 
kvinnearbeid i menighetene der. Under 
hennes opphold, ble Kvinneforbundet 
tilbudt en årlig støtte i fem år  til hjelp 
for å stabilisere kvinnearbeidet i Norge. 
Forutsetningen var at de kalte en 
fulltidsarbeider. På bakgrunn av dette 
tilbudet kalte Kvinneforbundet Rachel 

Iversen til sekretær i 1958. Hun ble ansatt fra årsmøte til 
årsmøte for ett år om gangen. På landsmøtet i Trondheim i 
1963 ble det besluttet at sekretærstillingen skulle være en 
permanent stilling i Kvinneforbundet.

”Kreativiteten har alltid vært stor når penger skal 
samles inn. Det kan nevnes salg av lysmansjetter, lys, 
servietter og hilsningskort.”

Andrea Mathisen, Oslo, 1971  - 1976
Nore Karlsson, Oslo, 1976  - 1979
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På Landsmøtet i Oppdal i 
1973 ble Else Øhrn ansatt 
som sekretær. Rachel Iversen 
sa opp sin stilling vinteren 
1973 på grunn av oppnådd 
aldersgrense.
Else Øhrn var også en periode 
president for EBWU.
Ved årsmøtet i Bærum i 1991, 
ble Liv Rise valgt  til ulønnet 
sekretær. Hun hadde da   vært 
leder i fem år.  
Samme året ble det bestemt å 
skifte navn fra formann til leder 
i Kvinneforbundet.

Kvinnene har helt fra 
begynnelsen av vært aktivt 
med i arbeidet for å fremme 
baptistenes sak i Norge. Men 
det gikk lang tid før de kom 
med i noen av samfunnets 
arbeidskomiteer for å planlegge 
arbeidet. 
I 1945 ble det sendt en skriftlig 
henstilling fra Kvinneforbundets 
styre til Misjonsstyret og 
Landsmøtet i Trondheim, om å 
velge inn kvinner i de forskjellige 
arbeidskomiteer. Forslaget gikk 
igjennom, og Rachel Iversen 
ble valgt inn i Misjonsstyret. 
Siden den tiden har kvinnene 
kommet med i  alle styrer i 
Baptistsamfunnet. 
Det har gjennom alle år vært 
viktig for Kvinneforbundet  å bli 
regnet med som en virkegren 
i Det Norske Baptistsamfunn 
som har en åndelig betydning, 
ikke bare økonomisk.  Kvinnene 
har et ønske om å være med 
når samfunnets strategi blir 
lagt.

Dette har også vært et uttrykt ønske fra Det Norske 
Baptistsamfunns side.
I 1996 var første møte i Baptistenes samarbeidsråd. Årlig er 
Kvinneforbundet representert ved leder og sekretær, og får 
anledning til å legge fram sine planer.
Fra 2003 har også styrene i Baptistsamfunnets virkegrener 
fått anledning til gjensidig styrerepresentasjon. 
Året 1988 markerte begynn-elsen på ”Det økumeniske 
kvinnetiår.”
Det var Kirkenes Verdensråd som oppfordret kirkesamfunn 
over hele verden til gjennom de neste ti år  å feste 
oppmerksomheten ved kvinners stilling og funksjon i de 
kristne menigheter under mottoet : ” Kirker i solidaritet med 
kvinner.”
Det ble dannet et Økumenisk Kvinneforum hvor 
Kvinneforbundet var representert. Den første representant 
Kvinneforbundet hadde i dette fora var Ingjerd Rise.
Vi er også i dag medlem av NØKK, Norsk økumenisk 
kontaktforum for kvinner, som er en forlengelse av dette 
arbeidet.

I oktober 1989 hadde NRK en TV – aksjon  hvor de innsamlede 
pengene skulle gå til kvinnerettede prosjekt i den 3. verden.
Kvinneforbundet fikk tildelt til sammen 1.600 000 kroner 
til  landsbybrønner med rent vann i Kongo. Baptistkvinnene 
tok bøssene i hånd og gikk fra dør til dør. De arrangerte 
stands og utlodninger  enten alene eller sammen med 
andre organisasjoner, og gjorde en flott innsats. Enestående 
i vårt lands historie var vel dette at 46 av landets 
kvinneorganisasjoner, til tross for klare skillelinjer, sto samlet 
om å hjelpe hverandre til fornyet innsats i den 3. verden.
Dette var begynnelsen for kvinneorganisasjonen Fokus, forum 
for kvinner og utviklingsspørsmål. 
Kvinneforbundet ble medlem av denne organisasjonen 23. 
november 1997.
I oktober 2005 var igjen NRK sin TV-aksjon tildelt Fokus. 
Denne gangen under vignetten: Drømmefangeren, vi drømmer 
om en verden uten vold mot kvinner.
Baptister over hele landet ble engasjert som bøssebærere og 
i andre oppgaver.
Kvinneforbundet sendte inn en søknad om støtte til et prosjekt 
i Sierra Leone. 
”Kvinner fra krig til fred, kjønnslemlesting og vold i nære 
relasjoner.”  Vår samarbeidspartner i Sierra Leone er The 

Ingrid Engelsen, Bærum , 1979  - 1981
Jorun Blix Olsen, Halden, 1981  - 1983
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Baptist Women`s Union of 
Sierra Leone v/Linda Koroma. 
Kvinneforbundet er tildelt 
700 000 kroner over en 3 års 
periode. Prosjektet starter opp 
i 2007.

En stor begivenhet i 
Kvinneforbundets historie var 
Baptistenes Europakongress 
på Lillehammer i 1994. Det 
var samme året som Norge 
arrangerte De Olympiske 
Vinterleker, og forholdene lå vel 
til rette for å ta i mot gjester fra 
hele Europa.
I forkant av Europakongressen 
startet Kvinneforbundet arbeidet 
med å forberede og gjennomføre 
et håndarbeidssalg for å kunne 
hjelpe kvinner fra Øst-Europa 
økonomisk med reise og 
opphold under kongressen. Det 
ble solgt håndarbeider under og 
etter kongressen. Resultatet av 
salget ble 96 625 kroner.
Kongressen ga rik anledning 
til kontakt med kvinner fra hele 
Europa etter at ”jernteppet” 
endelig var fjernet. Denne 
anledningen hvor de norske 
baptistkvinnene fikk møte 
kvinner fra mange land var 
til stor inspirasjon og ga en 
fornyet bevissthet om at vi står 
sammen i et større felleskap.

For å holde kontakt med 
foreningene her i landet, 
i Europa og i verden, har 
det gjennom årene vært 
besøk rundt omkring i vårt 
vidstrakte land, og på tvers av 
landegrenser. Kvinneforbundet 

i Norge har hatt besøk av baptistkvinner fra våre misjonsland 
og likedan fra ledere både i Skandinavia, Europa og verden 
for øvrig. På samme måte er det mange av baptistkvinnene 
i Norge som har reist ut i den store verden for å se og lære 
av arbeidet andre steder.  Etter hvert som mulighetene til å 
reise har blitt enklere og billigere, har også fellesskapet med 
kvinnene i andre land blitt større.  Denne utvekslingen av 
erfaringer og opplevelser er viktig for å se at vi er en del av en 
verdensomspennende baptistfamilie.
 
En periode hadde også Kvinneforbundet det økonomiske 
ansvaret for et opplæringsprosjekt i Kongo. Kvinnene fikk 
lære å lese, skrive og sy. Misjonær og lærer Svanhild Nyhus, 
var engasjert i dette prosjektet. Etter henne overtok Gunhild 
Hansen.
I løpet av de siste førti årene har Kvinneforbundet tre 
ganger hatt representanter som har reist for å få et innblikk i 
Baptistsamfunnets arbeid i Kongo. Else Øhrn var ute 1 1981, 
og etter brønnprosjektet på 90tallet reiste misjonærene Else 
Holthe og Marit Berge ut for å evaluere resultatet. I 2005 var 
Synnøve Gåsvær Angen og Kirsti Solberg Liland ute for å se 
kvinnearbeidet i menighetene på nært hold.

I jubileumsåret har styret i European Baptist Women`s Union  
og styret i De Norske Baptisters Kvinneforbund satt hverandre 
stevne på Ålgård. Margun Warem, som sitter i styret i EBWU 
hadde invitert kvinnene fra Europa. Da var det naturlig at 
styret her i Norge også la sitt møte til Ålgård.
 
I løpet av 90 år har mange av kvinnene som har gjort en stor 
innsats i Kvinneforbundet og misjonen gått hjem til Herren.
I jubileumsåret husker vi spesielt to av de tidligere lederne i 
Kvinneforbundet: Ingrid Engelsen og Margrethe Dybvik, som 
har stridt den gode strid og fullført løpet.
Vi lyser fred over minnet til alle, som hver på sin måte, har satt 
spor etter seg. 
Det er med stor respekt vi kan takke de kvinnene som gjennom 
alle disse årene har gjort en utrettelig innsats både på det 
åndelige, økonomiske, praktiske og sosiale plan. 
Pionerkvinnenes pågangsmot og innsatsvilje står som gode 
eksempler for nåtidens kvinner. Vi vil sammen fortsette å 
GJØRE DET GODE på den plassen, og i de oppgavene som 
Gud har for oss.

Ingrid Engelsen, Bærum, 1983  - 1986
Liv Rise, Bergen, 1986  - 1991

Margrethe Dybvik, Hyggen, 1991  - 1995
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I dette beløpet er  det ikke 
tatt med den gaven som ble 
gitt til Kvinneforbundet av 
”American Baptist Convention”. 
Heller ikke det som er kommet 
inn på ”Serviettsalget”, og 
fortjenesten på Lyssalget til 
inntekt for Kongomisjonen i 
1966. Men i sammendraget 
er det beløpet som er kommet 
inn ved landsinnsamlingene til 
forskjellige formål, tatt med.

I årsrapporten fra 1993 kan vi 
lese : Bare de siste ti år har 
Kvinneforbundet sendt mellom 
to og tre millioner kroner til 
misjonsarbeidet. Dette i tillegg 
til de mange summer som er 
sendt direkte til samfunnet fra 
foreningene.
De siste tolv årene, fra 1994 
– 2005 er det innsamlede 

beløp gjennom Kvinneforbundets regnskap over syv millioner 
kroner. I beløpet ligger pengene fra TV-aksjonen 1989.

Kvinneforbundet har i alle år ivret for at penger som er samlet 
inn av kvinner, skal kanaliseres gjennom Kvinneforbundet sitt 
regnskap. 
Sitat fra FESTSKRIVET 1916 – 1956 :” Det er mange som 
så å si hele tiden har sendt sine innsamlede misjonspenger 
til de forskjellige misjoners kasserere, og ikke gjennom 
Kvinneforbundets kasse. I de senere årene har imidlertid 
kvinnene innen samfunnet fått øynene opp for at midler 
innsamlet av kvinnene til samfunnets fellesoppgaver bør gå 
gjennom Kvinneforbundets kasse”.

Disse glimtene fra regnskapsrapportene viser at 
Kvinneforbundet har samlet inn kjempemessige beløp i løpet 
av 90 år.

OVERSIKT OVER 
INNSAMLEDE MIDLER

1912 – 1926  
 kr.   20.191,-

1926 – 1936  
 kr.   15.780,-

1936 -  1946  
 kr.   28.863,-

1946 -  1955  
 kr. 328.405,-

1956 -  1965   
 kr. 664.261,-

TIL SAMMEN  
 kr.1057.500,-

Berit Rydland, Andenes, 1995  - 1998

Synnøve Gåsvær Angen, Trondheim, 2002  -
Margun Warem, Ålgård, 1998  - 2002



Spørsmål til tidligere ledere i
Kvinneforbundet…

1. Hva slags prosjekter arbeidet dere med?
2. Hva slags arrangementer hadde dere?
3. Hvilke tanker har du om Kvinneforbundets framtid?

1.  Jeg hadde en fin tid i Kvinne-forbundet. Jeg var sammen med 
Rakel Iversen, og hun var en god læremester.  Hun kom med 
ideen om å spare 25 øre pr. dag.  Jeg tror de fleste foreningene 
var med på det.  Pengene ble samlet inn en eller to ganger 
pr. år.  De ble satt på bok og skulle brukes til en stort formål.
Baptistsamfunnets formål den gangen var å få bygget kirke 
på et nytt sted og stifte menighet der. Stedet ble Mo i Rana.  
De innsamlede pengene ble gitt til bygging av denne kirken.  
Kvinneforbundet betalte også pastorens lønn i noen år.
2.  Vi hadde stevner på Strandheim som da var Baptistenes 
eiendom. Jeg var med på både vinter- og sommerstevnet.  En 
fin plass.
3.  Jeg har gode og positive tanker om Kvinneforbundets fremtid.  
Vi som kvinner har noe å tilføre Det Norske Baptistsamfunn.

Kitty Idland

1. I mange år hadde vi landsinnsamlinger.  Etter at inn-samlingen 
til Mo i Rana var avsluttet ble det innsamling til ny kirke i Oppdal 
og Lønset menighet med mål på 
kr 100.000, som ble nådd.
1985 - 86 landsinnsamling til Lange-sund bad og Honningsvåg, 
1987- landsutlodning til Zaire. I 1994 landsinnsamling av 
håndarbeider som ble solgt for å hjelpe fattige østeuropeere til å 
reise til Europakongressen på Lillehammer. Resultat kr 76.000.
2. Det ble arrangert kvinnestevne og seminarer både sommer og 
høst og noen ganger også på vinteren, med temaer som angikk 
kvinner.
I 1989 ble det faktisk arrangert 5 kvinnestevner i landet, altså i 
alle distrikter.

I 1991 ble det arrangert nordisk kvinnestevne på Langesund Bad 
med over 100 deltakere. I 1994 deltok vi ved Lillehammerkongressen. 
Det var alltid en liten flokk som reiste til internasjonale kvinneseminarer og stevner. Likeledes til 
lederkonferan-ser i forbindelse med Verdenskongresser og Europa-kongresser.  Det ble alltid gitt 
referater av de forskjellige stevner til Banneret og gjennom rundskriv.



1. I 1995 ble jeg valgt som leder etter Margrete Dybvik. Vi hadde 
da et stort prosjekt under arbeid i Zaire. Etter TV innsamling 
”Kvinner i den tredje verden” som vi også var deltagere i, fikk 
vi tildelt midler for å få bygget brønner på vårt misjonsfelt. 
Misjonær Douglas Brown, for øvrig amerikaner, som virket på 
vårt felt i Zaire ble den som koordinerte og ledet arbeidet med 
brønnbyggingen.  Det ble bygd over 150 brønner.
Det ble et tidkrevende arbeid som takket være svært god hjelp 
fra samfunnskontoret ved Ingjerd Rise og Arild Harvik, med 
korespondansen mellom de forskjellige instanser. Vi fikk også 
tildelt midler fra NORAD slik at Else Holtet og Marit Berge 
fikk reise på inspeksjon for å rapportere tilbake om hvordan 
brønnene fungerte. Brønnene ble fredigstilt i 1997.
2. I juni 1996 arrangerte Kvinneforbundet et meget vellykket 

kvinnestevne på Imi Stølen, Oppdal.
Else Uv, som også satt i styret, var den stedlige kontakt.  Hun hadde lagt alt godt til rette for 
oss.
Dette blir bare glimt av hva vi arbeidet med mens jeg var leder.  I 1998 overtok Margun Warem 
som leder på landsmøtet på Oppdal.
3. Kvinneforbundet er svært viktig for oss som baptister.  Det er med å binde sammen de stedlige 
foreningene.  Vi har i alle år vært med å samle inn midler til misjonsarbeid på de forskjellige felter 
som Baptistsamfunnet driver. Bønnetjenesten er også svært viktig.  Det er alltid en utfordring for 
oss å vite hvordan vi skal samle kvinnene alt etter hvilke behov de har i forskjellige faser i livet.
Høstens Herre kaller oss til arbeid for hans sak.  Det er ennå mye upløyd mark å innta.
Vi ønsker hverandre til lykke med jubileet.  Hilser dere alle med Joh. 12.16b.  Den som tjener 
meg skal få ære av Herren.

Berit Rydland

3. Det ligger egentlig i navnet om Kvinneforbundet skal leve og utvikle seg ”Forbund” – det viktige 
er kontaktskapning og bevisstgjøring om vårt felles ansvar! Det er fremdeles en del små (og noen 
større) kvinneforeninger rundt om i våre menigheter.
De er avhengig av å kjenne fellesskap med andre grupper og med ledelsen, og ha mulighet for 
å få inspirasjon og støtte.  Seminarer og sammenkomster, innspill i Banneret og rundskriv til 
foreninger er viktig. Nye grupper av kvinner som kanskje ikke kaller seg ”forening” bør oppmuntres 
til å slutte seg til Kvinneforbundet  og delta i fellesskapet.  Besøk av lederne i Kvinneforbundet 
har også betydning. En setning som jeg skrev i et av mine rundskriv til foreningene sammenfatter 
i grunnen mine tanker om Kvinneforbundet: ”Vi er et forbund av troende kvinner som ønsker å 
verne om de sanne verdier i livet”.

Liv Rise



Damer på tur!
Under landsmøtet på Oppdal i 1999 ble det klart 
for oss at vi ikke har noe kvinnemisjon i Bærum 
baptistmenighet. Vi tenkte at det hadde vært morsomt 
å gjøre noe utradisjonelt, så da Gunn Lien, som bodde 
i Bærum en periode, kom med ideen til undertegnede, 
startet vi Damer på tur. 
En lørdag i måneden treffes de damene i menigheten 
som ønsker det til turgåing. Aldersfordelingen er fra 
38 til 70. Vi benytter oss av den flotte naturen vi er 
omgitt av her i Bærum og omegn. Vi har hatt turer 
i all slags vær, og nå i vinter også vært på skitur. Vi har for eksempel vært på Kolsåstoppen, 
Skaugumsåsen og langs kyststiene. Noen ganger reiser vi litt, for eksempel til Blåfarveverket, til 
Åsgårdstrand, og vi har vært utenlands, en tur til Värmland i Sverige. 
Noen ganger inviterer vi med oss ”seniordamene” i menigheten. Da er det mindre gåing, og vi har 
vært på utstillinger og besøkt noens hytter. Det har alltid vært vellykket med denne kombinasjonen, 
og til gjensidig berikelse. Når vi går turer går også praten livlig og det er lett å dele erfaringer, 
gleder og sorger med hverandre. Det styrker kvinnefellesskapet i menigheten. 
Med hilsen 
Elisabeth Jakobsen 

Sierra Leone - prosjektsamarbeide
Sierra Leone har opplevd mange vanskelige år med borgerkrig. 
Landet har Afrikas laveste gjennomsnittelige levealder og 
regnes som ett av verdens tre fattigste land. Mer enn 50 % av 
befolkningen er under 18år. Selv før borgerkrigen hadde kvinner 
og jenter begrensede eller ”ikke eksisterende” muligheter, 
særlig i landlige områder. Overgrep og undertrykkelse av 
kvinner og barn er et stort problem og på mange plan fungerer 
menneskerettighetene dårlig. Kvinnelig omskjæring (FGM) er 
fortsatt vanlig i Sierra Leone. Kvinners rettigheter fungerer på 
papiret, men svært dårlig i virkeligheten.
I 1977 ble Sierra Leone Baptist Kvinneforbund (BWU) 
etablert. Forbundet består av åtte ”område-fellesskap” og ledes 
av President Linda Koroma. Hun besøkte Norge i mai 2006.
Forbundet driver et aktivt arbeid blant kvinner. Det er satt i gang 
forskjellige landsomfattende aktiviteter for å gi hjelp på det 

åndelige området, men også for å hjelpe dem til å forbedre sin sosiale og økonomiske status. Det 
er blant annet opprettet flere voksenopplæringssentre og de driver ferdighetstreningsgrupper, 
fredsbyggende arbeid og opplysning om HIV/ AIDS.
DNBK ser fram til å få et nærmere kjennskap til og begynne et spennende samarbeide med 
Kvinneforbundet i Sierra Leone. Ved hjelp av midler fra TV-aksjonen ”Drømmefangeren” som 
FOKUS hadde i 2005, planlegges oppstart av prosjektet ”Women working against FGM and 
domestic violence” i 2007. Visepresident Julie M. Sesay vil være prosjektleder i Sierra Leone. 



Kvinneforeninga ble stiftet i 
1888, fire år før menigheten. 
Første referat jeg finner er fra 
1903. Da var de 11 medlemmer. 
I dag er vi 13 medlemmer, så 
medlemstallet har ikke steget 
så mye på disse 118 årene. I 
perioden 1950-70 var de nok 
flere. Jeg kan minnes at stuene 
var fullere når det var forening.
Vi samles annenhver mandag 
i foreningsrommet i kirka. Det 
hender også at vi inviterer oss 
til Havtun Bo- og Servicesenter 
for å oppmuntre og hygge for 
leieboerne der. Likeså besøker 
vi andre foreninger som ligger 
i vårt nærområde. Vi er alltid 
velkommen. Det er kanskje 
vår sang som gjør oss så 
”populære”, i hvert fall er det 
til stor velsignelse for oss alle, 
disse besøkene våre. Vi deler 
på oppgavene, har hver vår 
tur til å dekke bord, koke kaffe, 
mat tar hver med seg, lede, 
sangvalg, Bibel og bønn. Vi har 
åresalg, trenger litt spenning 
og moro også. Hvem vinner i 
kveld?
Gjennom året samler vi inn ca 
35-40 000 kr, som vi synes er et 
fint resultat. Beløpet blir fordelt 

mellom Rivermont, 
evangelisk arbeid i 
Finnmark, interna-
sjonal misjon, Norsk 
forening for gatebarn 
i Estland v/ Solveig 
Bergsland. Vi deltar 
på Bønnedagen og 
sender offeret. Så 
støtter vi arbeidet i 
Thailand, sender vår 
støtte til Nord Norske Baptistkvinner, likeså Norske Baptisters 
Kvinneforbund. Var med i TV-innsamlingen ”Drømmefanger” 
høsten 2005 som bøssebærere. Vi har julebasar som samler 
ganske mange. Da selger vi rømmegrøt, kaker, kaffe, har 
åresalg og utlodning. Det er også et fint sosialt samvær. Vi 
kjenner Guds velsignelse over vårt ar-beid og har det fint 
på våre samlinger. Vi synger mye, har fine samtaler, leser 
forskjellige interessante skriv som kommer leder i hende, deler 
Guds ord og bønn som er så viktig for vekst og framgang.
Det er vanskelig å få noen av de yngre kvinnene interessert i 
kvinneforening, så denne virksomheten slutter vel av seg selv. 
Men det er jo synd, for hvor skal pengene komme fra?
Jeg sitter med hele stabelen gamle velskrevne protokoller 
fra foreningslivet her på vår lille øy, og det er verdifull og 
interessant lesning. Det kan jo være andre måter å komme 
sammen på om det ikke kalles forening. I skrivende stund 
er Tordis Voll leder, Alma Voll nestleder og sekretær, og 
Margareth Eidem kasserer.
Hilser til alle Baptistkvinner rundt om i vårt langstrakte land, og 
ønsker alle Guds rike velsignelse i tjenesten.
Hilsen fra kvinneforeninga på Sommarøy
v/ Margareth Eidem

I første omgang vil kvinnene starte opplysningsvirksomhet omkring Kvinnelig omskjæring og 
Vold i nære relasjoner i eksisterende kvinnegrupper i Makeniområdet. Etter hvert som de får 
mer erfaring og får utdannet veiledere vil flere områder bli inkludert i prosjektvirksomheten. 
Prosjektet har i utgangspunktet en tidsramme på tre år. 

Turid Nedland og Synnøve G. Angen følger opp prosjektet fra Norsk side.
Takk til Kirsti S. Liland for hennes mange Osloturer for å delta på møter i FOKUS.

En hilsen fra kvinne-
foreninga på Sommarøy



Styret for “De Norske Baptisters Kvinneforbund i jubileumsåret”
Synnøve G. Angen-leder, Turid Nedland, Kirsti Solberg Liland-sekretær, Ruth Øhrn-vara, Randi Larssen-

viseleder, Astri Tøllefsen, Margareth Eidem og Karin Kvarsnes Pedersen-kasserer.

Jubileumsgave sendes til: 
De Norske Baptisters Kvinneforbund 

v/Karin Kvarsnes Pedersen, 7940 Ottersøy 
Konto: 3000.15.03010


