Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, den 18. november 2017
Rosborg Gymnasium & HF, Vejle
BaptistKirkens formand, Per Beck bød velkommen og indledte dagen med mor‐
genbøn. Han takkede Rosborg for af lån de fine lokaliteter og vores faste anker‐
mand Mads Peter Villadsen for gæstfrihed og for praktisk assistance i dagens løb.
Generalsekretær Lone Møller‐Hansen bød velkommen til formiddagens talere:
Poul Asger Beck og Mads Lindholm, som hver gav et oplæg under overskriften:
”Hvor leder Gud os i en tid med store forandringer?”
Efter frokost samledes mødedeltagerne til Landskonference 2.

1. Konstituering:
Valg af ordstyrere:
Valg af sekretærer:
Antal stemmeberettigede:
Valg af stemmetællere:

Pia Duebjerg Andersen, Ebbe Holm
Louise Varberg, Anita Lindholst
126 fra 43 menigheder, 5 organisationer samt ledelsen
Asger Hylleberg, Brovst
Karen Sofussen, Sydjylland
Torsten Wendel‐Hansen, Odense
Inge Schult Hansen, Brovst
Ekkart Kindler, Lyngby
Ulla Holm, Sekretariatet
Ebbe Holm konstaterede, at Landskonferencen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Forslag om vedtagelse af budget 2018 (Bilag ad 2)
Ulla Holm fremlagde regnskabet pr. 31. oktober 2017, der viste, at indtægterne var en smule højere end
på samme tid sidste år.
Årets estimerede underskud: ca. 160.000 kr.
Per Beck fremlagde herefter 2018‐budgetforslaget, som ligger tæt på dette års budget, og understrege‐
de, hvad der stod at læse i bilaget til den udsendte dagsorden:
”Ved vedtagelsen af budget 2017 fremførtes, at BiD i to år kunne leve med et underskud. Men at vi her‐
efter måtte bringe overensstemmelse mellem udgifter og indtægter. Gennem budgetrevisioner de se‐
neste år har vi nået grænsen for betydende besparelser i forhold til det aktivitetsniveau, vi i fællesskab
har besluttet. Hvis det ikke lykkes at øge indtægterne, må vi forudse, at der fra 2019 skal foretages akti‐
vitetsændringer (nedskæringer) i BiD.”
Det fremlagte budget 2018 blev vedtaget ved håndsoprækning og uden yderligere kommentarer eller
spørgsmål
3. baptist.dk – hvor går vejen? (ad bilag 3)
Lone Møller‐Hansen indledte med en kort opsummering af forløbet af diskussionen på LK 1. Her afhold‐
tes en ”Kahoot”‐ undersøgelse, der viste, at de tilstedeværende baptister foretrak, at bladet først og
fremmest skulle være et internt blad og helst sendt ud med posten.
Der er i 2018 økonomi til at udsende fem numre, og et eventuelt underskud vil kunne dækkes af BiDs
kommunikationsmidler.
Den efterfølgende drøftelse i salen viste samme tendens som ved sommerens drøftelse: At der generelt
var stor tilfredshed med bladets indhold og lay‐out både som papirudgave og på nettet. Mange, nok
især de yngre, foretrækker at læse bladet på nettet. Gitte Elleby kunne dog oplyse, at webudgaven in‐
den for den sidste måned kun var læst af ca. 350. Det blev nævnt, at en gradvis overgang fra papir til
web kunne være en mulighed, men få udtrykte ønske om at indstille bladet ´baptist.dk´ på nuværende
tidspunkt.
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Generelt var holdningen, at med et skarpt og fokuseret kvalitetsblad vil vi kunne nå såvel nuværende
som kommende baptister, og bladet er vigtigt for sammenhængskraften i BaptistKirken.
Den igangværende læserundersøgelse, som findes på BaptistKirkens hjemmeside, medvirker forhåbent‐
lig til at klarlægge ønsker og behov blandt læserne. Glem ikke at deltage i undersøgelsen! En lille folder
om baptist.dk´s historie, økonomi og mulige fremtidsscenarier er udsendt til menighederne og blev
præsenteret af Lone Møller‐Hansen.
Ledelsens forslag om, at bladet udkommer med fem numre i 2018, og at der fortsat arbejdes på etable‐
ring af en webredaktion, vedtoges med stort flertal ved håndsoprækning.
4. Præster og menigheder
Vejledende retningslinjer for studerendes praktikophold i menigheder udleveredes på mødet.
Per Beck præsenterede det af ledelsen samt Tjeneste‐ og Uddannelsesudvalget udarbejdede doku‐
ment, som skal opfattes som en vejledning eller huskeliste, som kan anvendes, når der skal indgås afta‐
ler mellem menighed og praktikant.
Der blev stillet flere spørgsmål til sagen, som Per Beck svarede på:
Der skelnes ganske rigtigt mellem mentor og kontaktperson i menigheden. Præstesituationen i menig‐
hederne er ganske rigtigt den, at der ikke er job til alle, der gerne vil være præster. Men dette tilbud
kan måske afhjælpe denne mangel, og mentorordningen kan også være i en anden menighed. En for‐
ventningsafstemning er vigtig.
Personaleudvalget og Tjeneste‐ og Uddannelsesudvalget står til rådighed med støtte til alle parter. Ge‐
neralsekretæren formidler kontakten til de forskellige instanser. Et forslag om muligt samarbejde med
Det Danske Missionsforbund lovede ledelsen at tage med ved kommende fællesmøder. Retningslinjer‐
ne udsendes til menighederne efter LK2.
5. Orientering om den fremsatte lov om trossamfund udenfor folkekirken
Bent Hylleberg orienterede om den øjeblikkelige status, inden forslaget L19 baseret på Grundlovens §
69 vedtages, forventeligt ved udgangen af 2017.
Loven indeholder dels en række rettigheder såvel som pligter for os, f. eks.:
1. Vielsesretten: Præster eller særligt udpegede menighedsmedlemmer kan søge om vielsesret med
borgerlig gyldighed. En tilladelse forudsætter deltagelse i et todages kursus på vedkommendes egen
regning. BaptistKirken – ikke den lokale menighed – kan søge om en persons vielsesret.
2. Skattefradragsretten: En fortsat anerkendelse forudsætter, at hver menighed indsender årsregnskab.
Vi afventer besked om, hvorvidt vi skal sende samlet som BaptistKirkens regnskab eller som enkelt‐
menigheder.
Der blev i samtalens løb rejst forskellige problemstillinger vedrørende den nye lov, og om det rimelige i
forholdet mellem rettigheder og pligter.
Spørgsmålet om fordele og ulemper ved at være et ”anerkendt trossamfund” efter lovens ikrafttræden
drøftes senere.
Det rettedes en tak til BaptistKirkens ledelse og til Danske Kirkers Råd for aktivt at deltage i og reagere
på forslagene til den nye trossamfundslov.
Det er vigtigt, at vi i menighederne samtaler om, hvad den nye lov kan komme til at betyde for Baptist‐
Kirken og for trosfriheden i Danmark.
6. Forslag om datoer
Der forelå et ændringsforslag til tidspunktet for Landskonference 2, 2018:
Af praktiske årsager ændres den i dagsordenen foreslåede dato til den 24. november 2018. Dette god‐
kendtes.
Følgende datoer nævntes:
IM temadag den 7. april 2018 (kl.10‐16) i Aarhus
Landskonference 1 den 25. og 26. juli 2018 på Lindenborg Efterskole
Landskonference 2 den 24. november 2018 på Rosborg i Vejle
Forslagene vedtoges.

Ebbe Holm nævnte, at på temadagen i Aarhus er det menighedernes engagement i forskellige projekter,
det skal handle om. Der søges om visum til to deltagere fra Burundi.
Den nye kalender for ”Skab rum og tid for samtalen 2017‐2019” blev præsenteret. Den er lagt på Bap‐
tistKirkens hjemmeside.
7. Eventuelt
‐ Vibeke Dalsgaard orienterede om fastematerialet for 2018, som kan bestilles hos hende på
sortebaervej5@gmail.com
‐ Lone Møller‐Hansen opfordrede menighederne til at deltage i kursus om behandling af persondata.
Disse kurser afholdes af indsamlingsorganisationen ISOBRO i den nærmeste fremtid.
‐ Projektfolderen 2018 præsenteredes og uddeltes til interesserede. Den kan også hentes på hjemmesi‐
den.
‐ DBS: Spejderchef Mikkel Nilsson bragte en hilsen og fortalte om spejderkorpset netop nu. Man har
omorganiseret og har ikke længere en heltidsansat på korpskontoret. KFUM spejderne har tilbudt hjælp
med administrationen. Bygningen på Gl. Gugvej i Aalborg bibeholdes foreløbig. Mikkel præsenterede
projektet: ”Gaver der gavner”: Støt med 200 kr. enten spejderarbejde i Rwanda eller din hjemlige spej‐
derkreds.
‐ BBUs formand Rasmus Højmark fortalte med glæde om en organisation i vækst. Rasmus Elkjær er an‐
sat som børnekonsulent og Emanuel Cinzah som chin‐konsulent.
‐ Phyu Phyu Thyn fra Myanmar Baptist Convention takkede BaptistKirken for chancen for at studere i tre
måneder på Diakonhøjskolen i Aarhus.
Emanuel Cinzah bragte en hilsen med en kort video om projekt New Life Center, der gennem Chinkirken
i Skjern støtter opbygningen af et børnehjem i Myanmar.
Hermed sluttede landskonferencen. Ordstyrerne takkede for god ro og orden.
Dagen sluttede med nadverfejring og indsamling til EBFs nødhjælpsarbejde i Syrien.
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