International mission 2016-2018 – vision, strategi og arbejdsprogram
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’.
Fremadrettet ser vi 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.

Mission og udvikling
De følgende delmål skal ses i lyset af den udvikling, der har fundet sted i international
mission i de seneste årtier. I dag lever 2/3 af klodens kristne i ’missionsverdenen’/’Syd’
og 1/3 i ’den gamle kristne verden’/’Nord’. International mission finder sted fra ’alle
steder til alle steder’. Det skaber nye perspektiver i mission. En af udfordringerne er, at
vi i ’den gamle kristne verden’ lever i rige lande, hvorfor vi alt for hurtigt opfatter
mission som nødhjælp og udviklingshjælp, dvs. at vi ofte forbinder mission med
økonomisk formåen. Eftertanke over udviklingen kræver nye måder at handle på, da
evangeliets indflydelse ofte vokser, hvor man mangler alt, men skrumper hastigt, hvor
vi har overflod af alt. Vort syn på penge og mission må revurderes. Hjælp hertil vil være,
at vi bevidst tænker differentieret, når vi taler om penge i mission. Vi vil derfor skelne
mellem aspekterne i international mission, når vi taler om samarbejdet med vore
partnerkirker:
1) Kirkeopbyggende indsats, hjælp til menighedsarbejde og -udvikling, uddannelse
af medarbejdere, kirkebyggeri mv.
2) Udviklingsarbejde, hvor vi ofte forvalter andres penge. Herudover er det vigtigt,
at vi også forpligter os selv på sådanne opgaver
3) Partnerskabet er det der binder os sammen og projekter og aktiviteter er
metoder, der fremmer vores fælles mål.
Herudover formidler vi nødhjælp, der finder hurtigt frem til ofre for katastrofer af mange
slags.
På den baggrund ønsker vi

-

at sikre en bevidst prioritering af vores aktiviteter indenfor de nævnte aspekter i
BIDs mission
at fremme menighedernes engagement i vore fælles missionsprojekter (BiD)
at dygtiggøre menighederne til at tage ansvar for lokalt baserede projekter
at arbejde sammen med kirkesamfund og andre partnere i ligeværdige relationer
at udbrede evangeliet til ikke-nåede folkegrupper sammen med samarbejdskirkerne
at være fortalere for dem, der er tavse, og give stemme til marginaliserede grupper,
fx børn og kvinder i kirke og samfund
at relationer til samarbejdspartnerne bevares, efter at tidsbegrænsede projekter er
afsluttet
at samarbejde med herværende etniske menigheder, der har deres baggrund i andre
folkeslag
at være ansvarlige for vore udsendte, hvor de tjener på vore vegne i Guds mission

Principper for arbejdet
- Vi vil definere klare mål for de opgaver, som menighederne beslutter at samarbejde
med partnerkirkerne om i BIDs regi
- Vi vil støtte menighederne, så de uddannes til at udvikle og udføre egne projekter,
herunder hjælpe med at ansøge om ekstern finansiering til aktiviteter og projekter,
der er skabt i menighederne, såfremt disse selv deltager i finansieringen
- Vi påbegynder kun aktiviteter og projekter på baggrund af et udtrykt ønske fra
samarbejdspartnerne
- Vi vil udbygge samarbejdet med spejderne (DBS), børn og unge (BBU) samt med
Kvindenetværket og samarbejde, hvor det er naturligt
- Vi fastsætter veldefinerede mål for finansieringen af vores missionsopgaver, når det
gælder midler, der tilvejebringes af forskellige kanaler, fx via basis-budget, projektbidrag, indsamling i menighederne og via eksterne donorer
- Vi vil udsende medarbejdere og frivillige i det omfang, partnerne ønsker det,
kvalificerede medarbejdere findes og den fornødne økonomi kan tilvejebringes
Geografisk fokus
- Vi vil som fællesskab være til stede i Burundi og Rwanda, som historisk har haft en
stor plads i vores bevidsthed; vi tror, vi har en særlig opgave at løse i disse lande
- De senere år har vi oplevet en tilgang i vores fællesskab af kristne med baggrund i
Myanmar/Burma; vi vil forsøge et samarbejde med Myanmar Baptist Convention,
gerne i samarbejde med andre danske partnere. (Fx Folkekirkens Nødhjælp eller
DanMission)
- Vi vil som fællesskab bakke op om menighedernes engagement i andre lande, når
BIDs retningslinjer for missionsprojekter er opfyldt i den initiativtagende menighed
Information
- Vi vil arbejde for at få størst mulig opbakning til international mission ved at udbrede
kendskabet hertil gennem artikler, film, hjemmesider/sociale medier, etablering af
IM-grupper eller en IM-kontaktperson i hver menighed
- Vi vil være synlige på sommerstævnet med oplysning om international mission
- Vi vil være synlige i BIDs kommunikationskanaler; Artikler i Baptist.dk og tilhørende
hjemmeside; på Facebook og med nyhedsbreve fra vores udsendte
- Vi vil fremme interessen for mission ved at arrangere besøg fra partnerkirkerne i
danske menigheder og ved at arrangere studieture til vores partnere
- Vi ønsker at udsende missionærer, specialister og frivillige til tjeneste hos vore
partnere, hvor opgaver og kompetencer matcher hinanden
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Til drøftelse
I årene 2017-18 vil vi gennemtænke følgende aspekter af vores internationale mission
- Vi vil arbejde for at udbrede kendskabet til FNs verdensmål og integrere de relevante
verdensmål i vores arbejde på de områder, hvor det naturligt giver mening for os.
- Vi vil arbejde for at udbrede kendskab til nyere missionsteologi for at forankre vores
mission i en bibelteologisk ramme
- Vi vil arbejde med ansvarsfordelingen mellem dansk styret missionsarbejde i forhold
til overdragelse af ansvar til partnerkirkerne
- Vi vil drøfte vores fremtidige engagement under hensyntagen til de nuværende
muligheder for at søge ekstern finansiering til projekter og aktiviteter.
- Vi vil fortsætte vores indsats for større egenfinansiering af vores aktiviteter. (Øget
fokus på fundraising)
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Arbejdsprogram for International Mission 2016-18
I 2016-18 vil BaptistKirken i Danmark (BiD) gennemføre eller støtte følgende aktiviteter:
Herhjemme vil BiD støtte et øget IM-engagement i alle menighederne ved
- at inspirere til at hver menighed vælger sit ’eget’ IM projekt, der enten kan være et fælles
BiD-projekt eller et menighedsprojekt
- at opfordre til indsamling til international mission som en naturlig del af menighedens
ordinære kollekter
- At hjælpe menigheder med konkrete projektengagementer. Fx ved at hjælpe med
udarbejdelse af ansøgninger eller sparring ifm projektengagementer.
- at der udarbejdes materialer med henblik på en missions-søndag eller et fasteprojekt i alle
menigheder, hvor fokus er på mission
- at formidle information om international mission i BaptistKirkens Nyhedsbrev, i bladet
baptist.dk, på Facebook, på www.baptist.dk, og på www.baptistkirken.dk

Fælles partnerskabsaktiviteter
Vi ønsker at kapacitetsopbygge vores partnere og gerne udvikle et tættere samarbejde
mellem vores partnere, således at de lærer fra hinanden og udveksler erfaringer. Vi vil
derfor støtte:
- Kapacitetsopbygning af AEBR og UEBB gennem seminarer og træninger. Fx kvinde-,
ungdoms- og landbrugstræninger og -seminarer, der ikke kan dækkes af DMRU eller andre
- Udsende udviklingsarbejdere til vores partnere i Rwanda (og Burundi, -2017)
- Ansøge DMRU (2017) og udsende medarbejder(e) til Rwanda (og Burundi, 2017-2019)
- Ansøge DMRU om partnerskabs- og kapacitetsopbyggende aktiviteter når behovene opstår.
(Fx syd-syd samarbejde mellem AEBR og UEBB)

I Burundi
Baptistkirken i Burundi – Union des Eglises Baptistes du Burundi, UEBB – er
kirkepartner med BiD. Vi vil i overensstemmelse med den udfærdigede samarbejdsaftale
konsolidere de nuværende aktiviteter og styrke kapaciteten inden for vores
fokusområder. I 2013 vil vi:
Projekt/aktivitet:
- udsende lande- eller regional repræsentant til UEBB
Kirkeopbyggende mission
- fremme evangelisering gennem støtte til præsteskolen i Rubura
- udsende lærer(e) til præsteskolen i samarbejde med lokale menigheder herhjemme
- støtte genopførelse og byggeri af kirker og skoler – gerne som kombineret projekt
Udviklingsarbejde
- ansætte regnskabschef i samarbejde med UEBB (2016) og støtte denne (2016-2018)
- Formulere og opstarte indkomstskabende projekt i Rubura, der har til formål at hjælpe både
UEBB, ITBR og den lokale menighed
- Gennemføre et projekt, der skal hjælpe udsatte børn. Projektet er støttet af DMRU. (20162018)
- Forberede et nyt opfølgende projekt (2018)
- Gennemføre et projekt med fokus på kvinder, alfabetisering og mikrofinans (2016-primo
2018)
- Forberede et nyt opfølgende projekt (2017)
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- Opstarte et VSLA-projekt i regi af børneprojektet (2016-2017)
- Ansøge DMRU (2016) og gennemføre et fødevaresikkerhedsprojekt i Kayanza med fokus på
forbedrede landbrugsmetoder og VSLA (RIPAT, 2017-2018)
- Støtte præster (så deres børn kan få uddannelse) (2017-2018)
- Undersøge mulighederne for at gennemføre et vandprojekt i Rubura dels med støtte fra
eksterne organisationer og dels med egne midler. (2017)

Dutabarane er en strategisk partner i Burundi. Dutabarane har eksisteret som kirkeligt
netværk siden 2006 og blev selvstændig i 2010. I 2013 vil vi:
Projekt/aktivitet:
- udsende lande- eller regional repræsentant til Dutabarane
Udviklingsarbejde
- konsolidere partnerskabet med Dutabarane og støtte Dutabarane i implementeringen af
deres projekter og assistere Dutabarane i bestræbelserne på at blive selvfinansierende
- Ansøge DMRU (2016) og gennemføre et fødevaresikkerhedsprojekt i Kayanza med fokus på
forbedrede landbrugsmetoder og VSLA (RIPAT, 2017-2018)
- ansøge DMR-U om et projekt med fokus på reducering af vold i hjemmene (2017)
- Samarbejde med Dutabarane og World Relief om et større projekt med TearFund

I Rwanda
BID vil fortsat samarbejde med vores kirkepartner i Rwanda: Association des Eglises
Baptistes du Rwanda, AEBR. I 2017-18 vil vi:
Projekt/aktivitet
- udsende lande- eller regional repræsentant til AEBR
- Udsende seniorvolontører (2017)
- Undersøge om nye seniorvolontører kan findes til specifikke opgaver
Kirkeopbyggende arbejde
- gennemføre kirkebyggeri med baggrund i lokale menigheders engagement
- afslutte kapacitetsopbygningsaktivitet om lokal ledertræning i samarbejde med Bethelkirken i
Aalborg
Undersøge mulighederne for et opfølgningsprojekt og om muligt søge ekstern støtte til dette
Udviklingsarbejde
- gennemføre et mikrofinans- og landbrugsprojekt i samarbejde med Østervrå Frikirke og
Bethelkirken Aalborg
- Undersøge mulighederne for et nyt projekt for udsatte børn og unge og om muligt ansøge
DMRU (2018)
- samarbejde med BBU og DBS om projektaktiviteter og partnerskab
Undersøge mulighederne for et kombineret ledertrænings – og landbrugsprojekt
- Undersøge mulighederne for et nyt to-årigt fødevaresikkerhedsprojekt inkl. VSLA (RIPAT) og
om muligt ansøge DMRU (2018)
- Undersøge mulighederne for et egetfinansieret VSLA (kvinde-)projekt (2017-2018)
Undersøge mulighederne for at støtte AEBR med en ungdomskonsulent (2017-2018)

’Let the Little Children Come to Me’, LLCCM, er en organisation, der arbejder blandt
forældreløse børn i Rwanda. I perioden vil vi:
Projekt/aktivitet:
- støtte et lokalt forankret projekt i Butare
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- fortsætte arbejdet med at gøre driften uafhængig og omdefinere centrets rolle. Udarbejde
business plan og revidere vedtægter
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I Myanmar
Som følge af de mange nye medlemmer i BiD med baggrund fra Burma/Myanmar er det
besluttet at afsøge mulighederne for et fælles projekt-engagement i Burma/Myanmar. I
perioden vil vi:
Projekt/aktivitet:
Udviklingsarbejde
- Udvikle og afvikle et ’hjælp-til-selvhjælps-projekt’ i samarbejde med Myanmar Baptist
Convention i Kachin-Staten, med fokus på at støtte internt fordrevne med skolegang (20172018)
- Indsamle midler i menighederne til dette ’hjælp-til-selvhjælps-projekt’
- Forny samarbejdsaftale med Myanmar Baptist Convention (primo 2017)
- Undersøge mulighederne for og ansøge CISU om midler til et opfølgende projekt til
katastrofeforebyggelse i Chin-Staten
- Undersøge mulighederne for tættere samarbejde med andre danske organisationer (Fx FKN og
DanMission)

Projekter i danske menigheder
Vi vil i samarbejde med menighederne i Silkeborg, Regen og Sæsing, formidle skolepenge
og/eller dækning af forsikringsudgifter til udsendte medarbejdere
Vi vil samarbejde med Holbæk Menighed/Bondeko gennemføre en kapacitetsopbygningsaktivitet
i DR Congo med fokus på mikrofinans
Vi vil i samarbejde med Østervrå Frikirke og Bethelkirken Aalborg afvikle et mikrofinans- og
landbrugsprojekt i Rwanda (Se ovenfor)
Vi vil sammen med Bethelkirken Aalborg afslutte et menighedsbaseret lederudviklingsprojekt
(Timothy) og undersøge muligheden for et opfølgende projekt. (Se ovenfor)
Vi vil på sommerstævnet give menighederne mulighed for at formidle deres gode historier
Ovenstående arbejdsprogram er vedtaget af Baptistkirkens ledelse den 20. januar 2017
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