Uddrag af BiD’s strategi for international mission
Vision for mission
BaptistKirken er et fællesskab af menigheder, der er engagerede i
mission. Vi er en kirke i mission. BaptistKirken opfordrer derfor
til, at international mission er en integreret del af det arbejde, der
foregår i menighederne.
 Vi ønsker at være en del af Guds mission. Arbejdet skal derfor
pege på Jesus Kristus i både ord og handling. Integreret
mission eller mission og diakoni skal gå hånd i hånd.
 Vi ønsker at tage del i den lange fortælling om kirkens Herre,
der går tilbage til den kristne kirkes første mission. Evangeliet
lever kun ved at blive delt.
 Historisk set bestod BaptistKirkens internationale mission
deri, at menighederne ville være fælles om det, de ikke selv
kunne løfte ud fra tankegangen om, at ’de fælles aktiviteter er
det, der binder os sammen’.
 Vi ser det som BaptistKirkens opgave at være nytænkende i
missions-, diakoni- og udviklingsarbejdet og samtidigt
respektere den erfaring, som menigheder og de involverede
partnere har gjort sig.
 Partnerskabet og de langvarige relationer er det, der giver
vores missions- og udviklingsarbejde styrke og berettigelse.
Hvis du vil vide mere...
1) BiD’s IM-strategi http://baptistkirken.dk/mission/international/im-strategi/
2) BiD’s projekter - http://baptistkirken.dk/mission/
3) FN’s verdensmål - www.verdensmaalene.dk

Deltagelse er gratis og information om den elektroniske
tilmelding til dagen findes snart på www.baptistkirken.dk.

Invitation til
Temadag om International
Mission
Menigheder i Mission
i Immanuelskirken i Aarhus, lørdag den 7. april 2018

”BaptistKirken er et fællesskab af menigheder, der er
engagerede i mission. Vi er en kirke i mission.” Sådan
skriver vi i vores IM-strategi. Hvordan vi bedst er det
sammen ude i verden, vil vi gerne invitere jer til at blive
inspireret til sammen med os på en spændende dag om
international mission.
Dagen byder på oplæg fra vores missionsparaply
herhjemme, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, og
fra en af vores søsterkirker ude, Burundis Baptistkirke,
som vi har en lang historie med. Vi skal høre, hvordan
andre ser os, og hvordan vi opleves af vores
samarbejdskirker, og så skal vi dele, hvad vi i
menighederne tænker om vores mission: Hvad gør vi
godt, hvad kan vi gøre bedre, og hvad skal
BaptistKirkens IM-udvalg have større fokus på?
Dagen er både for dig, der har mange års erfaring med
international mission, og dig som gerne vil høre mere
eller har lyst til at præge vores arbejde de kommende
år. Det kan både være vores mission ude og det kan
være omkring involvering af menigheder. Vi får også en
næsten dugfrisk beretning fra international sekretær
Morten Kofoed, der har tilbragt hele efteråret i Rwanda
og Burundi.

Inden selve dagen vil vi opfordre jer til at drøfte vores
internationale mission set fra jeres menighed. I kan fx
tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:




Hvordan ønsker I, at vores internationale mission
er/bliver synlig i jeres menighed?
Hvad skal kendetegne vores engagement i
udviklings- og missionsarbejdet?
Hvad kan få jeres menighed til at engagere sig
yderligere i vores internationale mission?

Vi glæder os til en god dag sammen og håber mange vil
være med!
På vegne af Baptistkirken i Danmark
Per Beck, formand
Ebbe Holm, formand for International Mission og Morten
Kofoed, International Sekretær

Dagens program
09:30 - 10:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
10:00 - 10:15 Velkomst ved IM-formand, Ebbe Holm
10:15 - 11:15 Menigheder i Mission v/ Peter Blum Samuelsen
11:30 - 12:30 BiD’s IM arbejde
 BiD’s missionsarbejde og menighedernes engagement, IMsekretær Morten Kofoed
 Hvad gør menighederne - eksempler fra 5 menigheder
12:30 - 13:15 Frokost
13:15 - 14:30 Menighedsbaseret diakoni i praksis, Julien Nsengiyumva

Peter Blum Samuelsen er sekretariatschef i Dansk Missionsråds
Udviklingsafdeling og har besøgt BiD’s projekter i Burundi hele
to gange i løbet af 2017. Peter vil fortælle om DMRU’s visioner
for menighedsbaseret diakoni og inddrage eksempler fra vores
og andre kirkers missionsarbejde, ligesom han vil fortælle om
FN’s verdensmål i relation til vores projekter.
Julien Nsengiyumva er tidligere formand for Baptistkirken i
Burundi og er nu leder af vores fælles børneprojekt i Burundi.
Julien vil fortælle om at være partner med BiD, om udfordringer
og glæder ved missionsarbejdet i Burundi og selvfølgelig om
børneprojektet, hvor rigtig mange børn og deres familier hjælpes
til et bedre liv. Menigheden er omdrejningspunktet for
projektet. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til
situationen både hos vores partner og i Burundi generelt.

14:30 - 15:15 Inspirationssamtaler
Gruppesamtaler om menighedernes erfaringer og ønsker til det
internationale arbejde.
15:15 - 15:45 Samtale om fremtidens IM
Tilbagemelding fra grupper/menigheder - hvad gør BiD godt, og
hvad kan gøres bedre for at inspirere og understøtte fælles mission?
15:45 - 16:00 Afrunding og opsamling ved Per Beck

