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BaptistKirkens internationale mission
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Menighedsprojekter

Sat-7, en kristen radiostation i Mellemøsten
Slumbørn i Cairo
Tabea: sommerlejre i Hviderusland

Projekter
– vores fælles mission
Gennem projekter søger Baptistkirken i Danmark at være i mission,
både i Danmark og internationalt.
På de kommende sider er årets projekter beskrevet,
forhåbentlig til inspiration og begejstring!
Projekterne dækker bredt,
fra udgivelse af vores blad „baptist.dk“
med tilhørende webmagasin og Facebookside,
over lederskoler for unge og hjælp til uddannelsessøgende,
til spare-lånegrupper og teologiuddannelse i Rwanda og Burundi.
Hertil kommer menighedsprojekter
i Mellemøsten, Egypten og Hviderusland.
Det lyder ambitiøst – men sammen kan vi meget!
Alle menigheder opfordres til at støtte vores fælles mission
ved at bidrage til et eller flere af projekterne.
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baptist.dk
– blad og webmagasin

Projekt

Meget mere end et kirkeblad
baptist.dk er inde i en rivende udvikling.
Centrum er det trykte blads 36 sider med interviews, portrætter og artikler, der behandler et tema, der er relevant i dagens samfund. Det blad sendes til ca. 3.000 hjem fem
gange i 2018, og dermed er baptist.dk vores
bredeste kontaktflade.
Det er menighederne, der beslutter, hvem
der skal modtage baptist.dk med posten.
Bladets målgruppe er alle med tilknytning til
en baptistmenighed: medlemmerne – også
dem man ser sjældent, spejderforældre, førere, kormedlemmer, samarbejdspartnere,
sognekirken, medborgerhuset, biblioteket
og skolen.
Hver gang sætter baptist.dk ord på evangeliets betydning og konsekvens i en aktuel
sammenhæng. Evangeliet formidles til mennesker med udgangspunkt i hverdagen.
Udover artikler, der belyser bladets tema,
fortæller baptist.dk også om livet i menighederne, og om hvad man er optaget af.
Derved knytter bladet menigheder og mennesker i BaptistKirken sammen til et fællesskab.
baptist.dk er også et web-magasin. På
www.baptist.dk bringes selvfølgelig de artikler, som det trykte blad indeholder, men
også supplerende artikler til det tema, der
er i fokus, og artikler om aktuelle forhold
og begivenheder. Det betyder, at baptisters
synspunkter og holdninger når langt videre ud end de 3000 husstande, der modtager bladet med posten. Enhver, der søger på
nettet efter emner, vi belyser, kan finde artikler derom. Det gør det muligt for skoleelever og studerende at benytte baptist.dk som
kilde i opgaver.
Facebook bruger vi til at skabe opmærksomhed om bladets indhold. Vi arbejder bevidst med at gøre artiklerne mere synlige og
skabe debat om indholdet ved aktiv brug af
dette medie. Derfor opfordrer vi også til, at
alle følger baptist.dk på Facebook og deler
artikler med deres netværk.
Både blad og web-magasin bringer artikler
om tro, tradition og trends. Hvor det trykte
blad har sin styrke i at være et lækkert design, som kan ligge fremme derhjemme, så

har web-magasinet og facebook-siden mulighed for at være aktuelt, skabe debat om
de hotte emner f.eks. omkring politik, moral
og etik.
Mulighederne er altså talrige for at gøre
BaptistKirken – og den lokale baptistkirke –
synlig både i lokalsamfundet og samfundet
generelt. Kun økonomien og de menneskelige ressourcer sætter grænserne.
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Indsamlingsbehov

440.000 kr.
Indbetaling: Danske Bank
reg.nr. 3201
kontonr. 3201182417
Mærke: baptist.dk

Det er muligt at tegne et menighedsabonnement til 1.250 kr. Så får menigheden fem
blade fem gange om året til at lægge frem til
gæster. Flere blade kan bestilles derudover
for 100 kr./stk./året.
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Fremtidens præster og
missionsarbejdere

Projekt

Økonomisk hjælp til studerende
Uddannelse af præster og missionsmedarbejdere har altid haft høj prioritet i BaptistKirken. Det er en god tradition, at menighederne står sammen om at løfte den opgave. I
nogle tilfælde er den største udfordring økonomien, men netop den udfordring kan vi
møde i fællesskab. Projektet BaptistKirkens
Uddannelsesstøtte har til formål er at give
kommende og nuværende missionsmedarbejdere i baptistmenighederne i Danmark
økonomisk hjælp til at dygtiggøre sig gennem uddannelse og kurser. Både nuværende og kommende præster, der i fremtiden vil
tjene i BaptistKirkens menigheder og landsorganisationer, kan søge tilskud, hvis de går
i gang med en længere eller kortere uddannelse eller efteruddannelse. Normalt vil det
være en forudsætning for støtte, at der ikke
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Indsamlingsbehov

50.000 kr.
Indbetaling: Danske Bank
reg.nr. 3201
kontonr. 3201182417
Mærke: Uddannelsesstøtte

kan opnås SU til studiet, eller at ansøgeren
har særlige udfordringer, fx sprogligt, i forhold til sit studie.
Som supplement til projektet blev det på
Landskonference 1, 2017 besluttet at indføre en 2-årig forsøgsordning med et månedligt legat til teologistuderende som ikke
modtager SU, men som vil påtage sig at tjene som præsteaspiranter i en lokal menighed i studietiden.
Projekter 2018 side
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Menigheder og mennesker
i mission i Danmark

Projekt

Vi uddanner dygtige ledere for menigheder,
der vil være relevante og en del af Guds mission!

Din menigheds fremtid afhænger af, at menighedens liv opfattes relevant for de mennesker, der lever i lokalsamfundet. Og det
afhænger af, at der er dygtige ledere. Og at
menigheden finder sit gudgivne potentiale,
og dermed kirkens rolle i lokalsamfundet.
Mission i Danmark støtter baptistmenigheder i at finde deres specifikke mission. Vi
uddanner unge i at tage ledelse og mennesker i at fortælle troværdigt om deres tro og
skabe nye trosfællesskaber. Disse tre tilbud
er målrettet til danske menigheder.
I Innovative Kirker hjælper Charlotte Willer
og Mette Holmgaard menighederne med at
finde deres potentiale og relevans i forhold
til lokalsamfundet. Den femte menighed,
Hjørring, er på vej igennem forløbet Innovativ Kirke, som skaber rammer for gode og
udfordrende samtaler i et kreativt lys. Omdrejningspunktet er, hvordan vi i fællesskab
kan undersøge nye muligheder for at fortælle om Jesus i ord og handling.

dette tiltag tilbage til vore rødder og tænker
trosfællesskaber ud fra vore hjem. BaptistKirken – i samarbejde med KPN, KirkePlanterNet - tilbyder et etårigt forløb, Katapult,
hvor teams uddannes til at dele deres tro
på en smittende måde. Dette kan også ske i
menighederne med hele temadage. Thomas
Willer er underviser og inspirator.
Der er en lille egenbetaling for deltagelse i
disse tre forløb, men BaptistKirken giver store tilskud. Alle menigheder opfordres til at
deltage i et eller flere af tilbuddene, og under alle omstændigheder at støtte vores fælles opgave; at udvikle menigheder og ledere
og at inspirere hinanden til at være i mission.
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Indsamlingsbehov

50.000 kr.
Indbetaling: Danske bank
reg. nr. 3201
kontonr. 3201182417
Mærke: Mission i Danmark

Lederskolen er primært for unge. I Aalborg
er 17 unge fra syv baptistmenigheder i gang
med sidste halvår af en to-årig tværkirkelig
lederuddannelse. I november 2017 begyndte et lignende forløb, Hybrid, som en tværkirkelig lederskole på Sjælland, i samarbejde
med BBU, Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. Formålet er at uddanne nutidens
og fremtidens ledere i vore menigheder.
Disse unge skal have mentorer og menighederne udfordres til at give disse unge ledere
plads, hvis de ikke allerede har det.
Nye trosfællesskaber handler om mennesker, der vidner om deres tro, så andre kommer til tro og bliver disciple. Vi vender med
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Uddannelse for alle
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Projekt

Skolegang til især piger og kvinder samt spare- og lånegrupper
Børn er oftest de mest udsatte i fattige lande. Samtidigt ved vi, at uddannelse er vejen
til udvikling og at kvinder spiller en stor rolle
i udviklingen. Vi støtter en række tiltag, der
hjælper her.
De senere år har vi hjulpet rigtigt mange
børn med skolegang og deres familier med
at få en indtægt, så børnenes skolegang kan
sikres, når projektstøtten ophører. Når der
skal prioriteres i de fattige familier i Afrika,
er det oftest pigerne, der står tilbage uden
tilbud om uddannelse. I samarbejde med
baptistkirken i Burundi har vi med „Alfabetiseringsprojektet“ hjulpet især kvinder til at
lære at læse, skrive og regne. I regi af dette
projekt har vi også tilbudt deltagerne medlemskab af de såkaldte spare- og lånegrupper. Det har været med til at sikre deltagerne
en mere stabil økonomisk situation henover
året og har reduceret perioderne med sult
eller få måltider.
Vi har de senere år, i samarbejde med vores partnere, arbejdet på at udbrede spareog lånegrupper i både Burundi og Rwanda.
Det vil vi gerne fortsætte med de kommende år.

Ligeledes vil vi gerne støtte kvindeafdelingerne i vores samarbejdskirker. Kvindeafdelingerne gør et stort stykke arbejde og ofte
med ganske få midler.
Hvilke aktiviteter er med – og hvad er behovet?
- Alfabetiseringsprojektet i Burundi, der
også støttes af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, og hvor vi har tegnet os
for et årligt egetbidrag på ca. 100.000 kr.
- Børneprojektet i Burundi, der også støttes af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, og hvor vi har tegnet os for et årligt egetbidrag på ca. 200.000 kr.
- LLCCM – Let the Little Children come to
me – børneprojekt I Rwanda, 75.000 kr.
- Opstart af menighedsbaserede spareog lånegrupper i både Rwanda og Burundi, 110.000 kr.
- Støtte til fattige præster så deres børn
også har mulighed for at komme i skole,
ca. 25.000 kr.
- Støtte til ad hoc indsatser overfor børn
og familier. Fx til uddannelse, myggenet
eller lejre for børn og unge, 20.000 kr.

Indsamlingsbehov

530.000 kr.
Indbetaling: Danske bank
reg. Nr. 3201
Konto nr. 3201182417
Mærke: IM-tema 4
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Kirker, der virker

Projekt

Udvikling af kirkesamfund i Burundi, Rwanda og Myanmar
BaptistKirken har altid lagt stor vægt på at
hjælpe med at udvikle vores søsterkirkesamfund i Afrika, og i de senere år også i Myanmar. På forskellig vis hjælper vi vores partnere med at være kirke for deres menigheder
og medlemmer.
Konkret vil vi støtte lokale medarbejderes
uddannelse og støtte kirkerne i deres demokratiske processer og afholdelse af kurser og
seminarer, og lignende aktiviteter.
Derudover sender vi missionærer ud til at
hjælpe partnerne med nogle af de opgaver
de ikke kan løse alene. Vores udsendte medarbejdere er helt tæt på vores partnere ude
i verden. De er vores repræsentanter i det
samarbejde og venskab, vi ønsker at have
og opbygge med dem, som vi på en særlige
måde er udset til at vandre sammen med.
Jeres menighed kan aktivt være med til at
dette arbejde fortsat er muligt.
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Indsamlingsbehov

175.000 kr.
Indbetaling: Danske bank
reg. nr. 3201
konto nr. 3201182417
Mærke: IM-tema 5

Hvem er partnerne?

I Burundi arbejder vi sammen med UEBB
(Baptistkirken i Burundi) og det fælleskirkelige netværk Dutabarane, der arbejder med
forebyggelse af hiv og aids samt bekæmpelse af fattigdom. I Rwanda arbejder vi sammen med AEBR (Baptistkirken i Rwanda) og
den uafhængige organisation LLCCM – „Let
the Little Children Come to Me“. I Myanmar
arbejder vi sammen med MBC – Myanmar
Baptist Convention, og to af de kirkesamfund de er paraplyorganisation for.

Budget

Udsendte medarbejdere: 125.000 kr.
Støtte til søsterkirker: 50.000 kr.
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Menigheder, der vokser
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Projekt

Kirkebygninger og uddannelse af præster og ledere i Burundi og Rwanda

Omdrejningspunktet for arbejdet i Burundi
og Rwanda 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!
Gode og dynamiske præster og andre
medarbejdere er en forudsætning for dette.
I sommeren 2018 afsluttes et forløb med at
uddanne 25 præster, 75 evangelister og 75
ungdomsledere. Derefter begyndes et nyt
forløb med præsteuddannelse og opgradering af undervisernes kompetencer.
En måde vi konkret kan støtte menighe-

effektive dyrkningsmetoder. Rubura er velegnet til dette, fordi der er meget ubenyttet
jord til rådighed, præsteskolen ligger der, og
der er en velfungerende menighed.
I de senere år har vi hos danske og internationale donorer fået bevilget en række
projekter, der skal sikre fødevaresikkerheden i Burundi. En del af disse projekter indeholder en vis egenfinansiering, og i 2018
vil vi således også indsamle midler til delfinansiering af projekter i Burundi. Det er bl.a.
det store projekt, som Dutabarane sammen
med andre partnere har fået bevilliget med
støtte fra TearFund Belgien.
I 2018 regner vi med at Rotary (Han Her-

dernes evangelisation, er at støtte deres
kirkebyggeri. De er selv i stand til at bidrage med arbejdskraft og en del af materialerne, men ofte kniber det med døre, vinduer
og især tagkonstruktionen. I byområderne,
hvor der er andre krav til byggerierne, støtter vi ofte også med mursten. Vi har haft en
god og lang tradition for at støtte menighederne her og i 2017 støttede vi således 10
kirker. Vi vil gerne støtte tilsvarende i 2018.
I 2016 startede vi et landbrugsprojekt i og
omkring Rubura. Formålet med projektet er,
at præsteskolen på længere sigt selv kan finansiere det meste af driften. Samtidigt uddannes lokalsamfundet i nye, bedre og mere

red) vil gennemføre et vandprojekt i Rubura,
der skal sikre vand til sundhedsklinik, skoler og indbyggere. Vi har et godt samarbejde med Rotary og bidrager således til dette
projekt med både mandskab og finansiering.
Hvem er med i aktiviteterne – og hvad er
behovet?
– Præsteskolen i Rubura og andre uddannelser: 100.000 kr.
– Skole- og kirkebyggeri: 60.000 kr.
– Landbrugsprojekt i Rubura: 165.000 kr.
– Fødevaresikkerhedsprojekter i Burundi:
260.000 kr.
– Vandprojekt i Rubura: 50.000 kr.
– Sundhedsprojekt i Dutabarane: 150.000 kr.

Indsamlingsbehov

750.000 kr.
Indbetaling: Danske bank
reg. Nr. 3201
konto nr. 3201182417
Mærke: IM-tema 6
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Internt fordrevne

Projekt

Skoler til flygtninge i Kachin-staten i Myanmar
Trods politiske og økonomiske fremskridt i
store dele af Myanmar de senere år, er der
stadig områder, hvor der ikke er fred og hvor
befolkningen må forlade deres hjem. Et af
de steder er Kachin-staten, hvor der ind i
mellem er kampe mellem regeringssoldater og oprørsgrupper, der kæmper for mere
selvstændighed. Det betyder at en del af
Kachin-statens indbyggere har måtte forlade
deres landsbyer og nu bor i lejre for internt
fordrevne. Det kan have katastrofal betydning for børns skolegang. Børnene og familierne mister altså ikke kun deres hjem, men
også deres fremtidsmuligheder.
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.
Sekretær for International Mission Morten Kofoed besøgte Kachin-staten sidste år
og kunne se nødvendigheden af projektet.
Mange forældres største bekymring var net-
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Indsamlingsbehov

100.000 kr.
op om deres børn fik ordentlig uddannelse,
så de kunne klare sig, når der en gang blev
fred!
Konkret går vores midler til at understøtte
undervisningen, ved bl.a. at opbygge lokale
biblioteker og forsyne skolerne med sportsudstyr og andre materialer. Derudover støtter vi et landbrugstræningscenter, hvor unge
fra lejrene får en uddannelse indenfor landbrug, ledelse og mission. Vi har forpligtet os
til at støtte i tre år og slutter således ved udgangen af 2018.

Indbetaling: Danske bank
reg. Nr. 3201
konto nr. 3201182417
Mærke: Myanmar
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Sat-7
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Projekt

Midtsjællands menighed

I en årrække har Midtsjællands menighed
haft indsamlinger til Sat-7. Sat-7 er en kristen tv-station, der sender i Mellemøsten.
Der transmitteres gudstjenester, og så diskuteres der ellers tro, menneskerettigheder
og bygges bro til muslimer. Og som noget
nyt sender SAT-7 KIDS i samarbejde med Bibelselskabet daglig undervisning i engelsk,
arabisk og matematik for flygtningebørn,
som er forhindrede i at gå i skole, men har
adgang til et tv eller YouTube.
I år bidrager menigheden med et fast beløb, samt afholder indsamlinger ved en del
anledninger.
Menigheden opfordrer andre menigheder
til at støtte projektet via Bibelselskabet.

Indsamlingsbehov

– kr.
Indbetaling: –
Mærke: ’–’.

Læs også om projektet på

https://www.bibelselskabet.dk/stoetos/projekter/forfulgte_kristne/tv_om_tro
https://missionafrika.dk/project/sat-7/
http://sat7.org/
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Slumbørn i Cairo
Midtsjællands menighed
Siden 2011 har Midtsjællands menighed
haft Slumbørn i Cairo som projekt.
Inspireret af Mother Teresa har en kristen
kvinde i Cairo, Maggie Gobran, i en årrække haft et projekt i gang for børn, der lever i
Cairos skraldebyer og ikke har mulighed for
at få fast skolegang. Hvis et barn ikke er kommet i skole inden det fylder 8 år, er der ingen
mulighed for offentlig skolegang. Projektet
sørger for, at børnene får mad, tøj, skolegang
eller evt. praktisk uddannelse, i alle tilfælde
hjælp til selvhjælp. Maggie Gobran kaldes af
omgivelserne for Mama Maggie. Læs mere
om projektet på www.stephenschildren.org
For ca. 2.000 kr. kan 1 barn hjælpes i dette
projekt. Midtsjællands menighed satser i
2018 på at sørge for 4 børn – altså kr. 8.000,
hvortil menigheden selv afsætter et fast beløb, har indsamlinger og personlige bidrag.

Projekt
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Indsamlingsbehov

8.000 kr.
Indbetaling: Reg. nr. 2301
konto nr. 3850041317
Mærke: Slumbørn

Mama Maggie var nomineret til Nobels
Fredspris i 2012. Mama Maggie har sagt følgende: Når jeg berører et fattigt barn, rører
jeg ved Jesus. Når jeg lytter til et fattigt barn,
hører jeg Guds hjerte slå for alle mennesker.
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SommerIejre
i Hviderusland / Tabea
Midtsjællands menighed
I perioden 1993 til 2005 var Midtsjællands
menighed engageret i et Tjernobylprojekt,
hvor hviderussiske børn var på et 3-ugers
ophold i Danmark. Efterfølgende har menigheden støttet lejre afholdt af lokale menigheder i et område i det østlige Hviderusland;
medlemmer af menigheden har besøgt lejren og oplevet, hvordan lejren fungerer
sammen med en lille landsby.
Det er en meget velfungerende lejr, hvor
der satses på at børnene får kærlighed, god
mad, frisk luft, hører det kristne budskab og
i det hele taget får 8-14 dage med gode oplevelser. Der gennemføres så mange lejrophold, som det økonomisk er muligt. Hidtil
har Midtsjællands menighed ydet, hvad der
svarede til 20 børns lejrophold i 8-14 dage.
Menigheden bidrager igen i det kommende år med et fast beløb, samt gennem indsamlinger og personlige bidrag. Målet er at
kunne sende, hvad der svarer til minimum
2.000 euro til projektet.
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Projekt

Indsamlingsbehov

15.000 kr.
Indbetaling: Reg. nr. 2301
konto nr. 3850041317
Mærke: Tabea

