Januar 2018

Kollektplan for 2018
Kære venner i menighederne!
Vi ved, at mange menigheder allerede har lagt gode planer for indsamlinger og kollekter i det kommende
år, men sender alligevel dette forslag til kollektplan. Planen inkluderer BaptistKirkens fælles projekter og de
indsamlinger, vi traditionelt støtter. Læs mere om projekterne i projektfolderen, der kan findes på
hjemmesiden.
VI håber, at listen og de korte beskrivelser kan inspirere jer, og at I vil følge opfordringen til at tage en eller
flere af kollekterne med i jeres plan. Om I vil samle ind hver søndag, lave en månedlig kollekt eller lade den
løse kollekt gå til formålene er op til det, der passer ind i jeres program.
Godt nytår!
Lone Møller‐Hansen og Per Beck

Januar: Menigheder og mennesker med en mission i Danmark
Baptistkirkernes fremtid afhænger af, at der er dygtige ledere og præster, og at menighedens liv opfattes
relevant for de mennesker, der lever i lokalsamfundet. Projektet omfatter forskellige tilbud: Innovative
kirker, hvor menigheder hjælpes til at finde deres potentiale og relevans i forhold til lokalsamfundet.
Lederskolen, hvor primært unge uddannes til at blive nutidens og fremtidens ledere i menighederne. Og
Katapult, som leder grupper gennem et‐årige forløb med henblik på at skabe nye trosfællesskaber.
Konto: 3201 3201182417 mrk. Mission i Danmark
Februar: Baptisternes Verdens Alliance (BWA)
Baptisternes Verdensalliance samler ca. 40 mio. baptister i 121 lande og inspirer os til at stå sammen i
tilbedelse og fællesskab, fremelske passion for mission og evangelisering samt forsvare trosfrihed og
menneskerettigheder. Herudover afhjælper BWA menneskelig nød gennem bistand og bæredygtig
samfundsudvikling. I januar tog BWAs nye generalsekretær Elijah Brown initiativ til fælles bøn blandt alle
verdens baptister, bøn for det arbejde, som udgår fra baptistkirkerne. Lad os støtte BWA’s arbejde – med
bøn og med en kollekt!
Konto: 3201 3201182417 mrk. BWA
Fasteperioden: Uddannelse for alle i Rwanda og Burundi
Under overskriften ”Uddannelse for alle” samler vi ind til vores børneprojekter i Rwanda og Burundi, og til
vores alfabetiseringsprojekt, som nu er blevet udvidet med spare‐lånegrupper. I projekterne vil der især
være fokus på, at piger og kvinder tilbydes den skolegang, de ellers ikke ville få, og der vil være støtte til det
store arbejde, som kvindeafdelingerne i vores samarbejdskirker udfører. Projektet dækker også ad hoc‐
indsatser overfor særligt udsatte familier, som hjælpes med fx myggenet.
Konto: 3201 3201182417 mrk. IM‐tema 4

Marts: baptist.dk
baptist.dk er i 12 år sendt ud til alle, der er i kontakt med en baptistmenighed. Lige nu får knap 3.000 hjem
baptist.dk og bladet er dermed BaptistKirkens bredeste kontaktflade. I 2016 blev baptist.dk også et
webmagasin med samme navn og er også at finde på Facebook. Mens bladet har sin styrke i det lækre
design, som kan ligge fremme derhjemme, har webmagasinet og Facebook mulighed for at være aktuelt og
skabe debat.
Konto: 3201 3201182417 mrk. baptist.dk
April: Kirker, der virker
At hjælpe med til at udvikle vores søsterkirker i Afrika og Myanmar er en opgave, BaptistKirken lægger stor
vægt på. Det gør vi fx ved at støtte deres medarbejdere med uddannelse og kurser og ved at støtte deres
afholdelse af seminarer og årsmøder. Derudover sender vi missionærer ud til at hjælpe partnerne med
nogle af de opgaver, de ikke kan løse alene. I andet halvår af 2017 var international missionsssekretær
Morten Kofoed udsendt sammen med sin familie og fra sommeren 2018 udsendes forhåbentlig nye
missionærer.
Konto: 3201 3201182417 mrk. IM‐tema 5
Maj: Kvindenetværket, Mors dag
På Mors dag vil vi gerne bede jer betænke Kvindenetværkets møntindsamling:”Hjælp et Romabarn i skole”.
Formålet med indsamlingen er at støtte en Romaskole, som baptistkirken i Sofia driver i kirken. Der er
bl.a.brug for skolematerialer, mad, hygiejneprodukter og lærerløn.
Læs mere på Kvindenetværkets hjemmeside www.baptistkvinder.dk
Konto: 3219 3208031953 mrk. mors dag
Juni og juli: Fremtidens præster og missionsarbejdere
Uddannelse af præster og missionsmedarbejdere har altid haft høj prioritet i BaptistKirken, og det er en
god tradition, at menighederne står sammen om at løfte den opgave. Både nuværende og kommende
præster kan søge tilskud fra projektet, hvis de går i gang med en kortere eller længere uddannelse eller
efteruddannelse. Uddannelse af missionsmedarbejdere er en investering i fremtidens mission og
fremtidens kirke.
Konto: 3201 3201182417 mrk. Uddannelsesstøtte
August: Himmelske Dage hvert andet år
Danske Kirkedage undergår i disse år en forvandling. I Kr. Himmelfartsferien 2019 vil der være Himmelske
Dage på Heden, i Herning, og derefter er det planen, at der skal være Himmelske Dage hvert andet år,
skiftevis i København og provinsen. Baptistkirken har alle dage været engageret i Danske Kirkedage, og
derfor vil vi gerne være med til at løfte kirkedagene til en ny dimension – sammen med Folkekirken, den
katolske kirke og de andre frikirker. Det koster mange penge – og vi vil opfordre baptistkirkerne til at være
med til at bidrage gavmildt. Det er mission i Danmark i et økumenisk, synligt fællesskab.
Konto:3201 3201182417 mrk. Kirkedage
September: Dansk Missionsråd (DMR)
DMR er en paraplyorganisation for danske missionsselskaber og kirkesamfund, der er aktive i mission, og
søger på forskellig vis at støtte arbejdet både med uddannelse, indsamlingsaktiviteter og ved udgivelse af
tidsskriftet Ny Mission. I efteråret samles ind til DMR i mange af landets kirker, og kollekten fordeles til
medlemmernes (herunder BaptistKirkens) missionsprojekter.
Konto 4190 0010850789 mrk. kollekt

Oktober: Menigheder, der vokser
Omdrejningspunktet for vores projekter i Rwanda og Burundi er menighederne. Vi har haft den forret at
være med til at understøtte vækst og udvikling i mange menigheder i både Burundi og Rwanda. Alle
menigheder har som mål at vokse og plante nye menigheder. Og de gør det! For at det kan lykkes kræver
det gode og dynamiske præster og kirker at mødes i. Vi hjælper med begge dele, dels ved at støtte
præsteskolen i Rubura, der for tiden har 25 præster, 75 evangelister og 75 ungdomsledere under
uddannelse, og dels ved støtte menighedernes kirkebyggeri. I 2018 regner vi med at gennemføre et
vandprojekt i Rubura i samarbejde med Rotary i Han Herred, et projekt som vil sikre vandforsyning til
sundhedsklinik skoler og indbyggere. Vores partner i Burundi, Dutabarane, bliver fra 2018 en del af et stort
anlagt fødevaresikkerhedsprojekt i Burundi, med stor støtte fra belgiske TearFund. Vi samler også ind til
vores egenfinansiering af projektet.
Konto: 3201 3201182417 mrk. IM‐tema 6
November: Internt fordrevne
Trods politiske og økonomiske fremskridt i Myanmar de senere år, er der stadig områder, hvor der ikke er
fred, og hvor befolkningen må forlade deres hjem. Det gælder bl.a. Kachin‐staten, hvor der ind imellem er
kampe mellem oprørsgrupper og regeringssoldater, og hvor mange mennesker lever i lejre, fordrevne fra
deres hjem. I samarbejde med Myanmar Baptist Convention og den lokale Kachin Baptist Convention
støtter vi et projekt, der sender uddannede lærere ud for at undervise på de ofte interimistiske skoler i
lejrene.
Konto: 3201 3201182417 mrk. IM‐tema 7
December: Bibelselskabet
Bibelselskabets formål er at udgive Bibelen og bibelsk materiale og at fremme bibelbrug. Bibelselskabet
støtter også internationalt bibelarbejde. Der udgives alt fra børnebibler til tykke studieudgaver – og i alle
former fra bøger til lydfiler og film på tegnsprog. Internationalt er Bibelselskabet med til at arbejde for, at
Bibelen er tilgængelig for alle i alle egne af verden.
Konto: 3001 0002002086 mrk. nytårskollekt

