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Kommissorium for Teologisk forum 
 
1. Indledning  
Teologisk forums opgave er at arbejde med BaptistKirkens teologiske grundlag på baggrund af 
fælleserklæringen herunder især: 
 Nære en fortsat teologisk refleksion bredt i menighederne og generelt i BiD 

 Kvalificere samtalen, undervisningen og discipelskabet  

 Udruste menighederne til at debattere og håndtere aktuelle etiske og kulturelle problemstillinger 

 Udgive, oversætte og anbefale relevant litteratur 

 Lægge grund for økumenisk samarbejde og samtale. 

 Undersøge baptistisk tradition og identitet og udfolde hvad det betyder at være baptist i dag. 

 Fungere som vidensbank og opsamling af nye trends i teologien og kirketænkningen 

 Inspirere til indholdet af undervisningen i baptist.dk, Missionsstævnet, hjemmesiden, præstekonvent 
og andre steder, så der sikres en fortsat udrustning til efterfølgelse og tjeneste. 

 
Udvalget samarbejder med udvalget for tjeneste og uddannelse. 
Udvalget samarbejder med andre kirkesamfund, kirkelige/teologiske organisationer samt BiD’s 
landorganisationer, hvor et sådant samarbejde er muligt og relevant. 

 
2. Udvalgets kompetencer  
Udvalget tilrettelægger selv sit arbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper til løsning af 
specifikke og tidsbestemte opgaver. 
 
Udvalget samarbejder med præstekonventet om spørgsmål, der skønnes relevant at få 
behandlet i et bredere forum. Udvalget samarbejder i nødvendig omfang med udvalget for 
tjeneste og uddannelse 
 
Der skal påregnes ca. 3-5 møder pr år á 3-5 timers varighed.  
 

BaptistKirkens ledelse orienteres løbende om udvalgets arbejde.   
Udgifter til møder mv. dækkes af BiD. Udgifter udover almindelig mødevirksomhed skal 
godkendes af ledelsen. 
 
Udvalget varetager selv sin administration. 
 
 
3. Udvalgsmedlemmer  

Medlemmer af udvalget søges fundet blandt medlemmer af BiD med særlig indsigt Teologi. 
 
Udvalget nedsættes af ledelsen, der også udpeger formanden. Udvalget består af 5 
medlemmer. Udvalget kan supplere udvalgsarbejdet med relevante eksterne 
ressourcepersoner til løsning af specifikke opgaver.  
 
Udvalgets sammensætning overvejes 1 gang årligt op til Landskonferencen. Ændringer i 
udvalgets sammensætning godkendes af ledelsen. 
 
 

Vedtaget af BaptistKirkens ledelse  
Den 10. december 2009 

Ændret den 18. januar 2012 

 


