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Baptistkirken i Danmark
INFORMATION FRA BAPTISTKIRKEN I DANMARK TIL NYE MENIGHEDER

Menighedsforsendelser: BaptistKirken (BiD) sender meddelelser til alle menigheder via e-mail en
gang ugentligt eller efter behov. Op til tre personer i hver menighed kan modtage disse forsendelser.
Navne og mailadresser sendes til Gitte Elleby på www.info@baptist.dk . Menighedsforsendelserne
kan også læses på Baptistkirkens hjemmeside www.baptistkirken.dk
Nyhedsbrev: BaptistKirkens elektroniske nyhedsbrev udsendes hver onsdag til alle interesserede.
Tilmeld jer nyhedsbrevet på hjemmesiden.
Navne og adresser: Navne, adresser og andre relevante oplysninger på menighedens ledere trykkes
i ”Baptisternes Håndbog”, og nogle af informationerne findes også på hjemmesiden.
Informationerne sendes til Gitte Elleby på sekretariatet. Gitte kan også fortælle, hvilke oplysninger
der er relevante i denne forbindelse.
Bladet ´baptist´. Alle menighedsmedlemmer kan modtage bladet baptist.dk direkte med posten.
Adresser sendes til Gitte Elleby på sekretariatet. Hver menighed kan selv administrere udsendelsen
af bladet. Blinde kan få bladet på lydbånd. Nærmere oplysning på sekretariatet. Det er gratis at
modtage bladet, men gaver til projekt: ´baptist.dk´ modtages med tak!
Medlemsbog: ”At være menighedsmedlem”
Bogen er udgået fra forlaget. En ny udgave forventes at foreligge ved slutningen af 2012.
Dåbskort: Illustreret postkort, som bruges af mange menigheder til at sende som hilsen til
medlemmerne på årsdagen for deres dåb. Der laves kort en gang årligt, som uddeles på
missionsstævnet. Der kommer besked i menighedsforsendelsen om bestilling. Menigheden betaler,
hvad der svarer til fremstillingsprisen for kortene.
Gudstjenestetider: Hvis menigheden ønsker at informere i Nyhedsbrev og på hjemmesiden om tid,
sted og prædikant ved deres gudstjenester, skal oplysningerne sendes til Gitte på info@baptist.dk i
god tid – og gerne for flere uger ad gangen.
Økonomi: Medlemmer i Baptistkirken i Danmark indbetaler til fællesskabet med et beløb, der
svarer til 7,5 % af deres indsamlede menighedsbidrag. Bidraget kan afregnes hver måned eller hvert
kvartal. Indsættes på konto 3201 3201182417 i Danske Bank. Her ud over kan menighederne vælge
at støtte BiD´s fælles missionsprojekter – læs mere på www.baptistkirken.dk.
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Offerkuverter:
Hvert andet år afgives bestillinger på specielle offerkuverter. Indtil nye kan bestilles kan man
benytte almindelige kuverter. Næste bestilling er i 2013
Missionsstævne: Landsmøde for hele BaptistKirken, hvor man mødes i et stort, baptistisk
fællesskab til gensidig inspiration og opmuntring. Stævnet afholdes i skolernes sommerferie og der
er program for alle aldre.
Landskonference 1 & 2: BaptistKirkens højeste beslutningsmyndighed. Her træffes beslutninger
af betydning for fællesskabet af baptistkirker. Konferencens del 1 afholdes på missionsstævnet, og
del 2 afholdes en dag i efteråret. Stemmeret på landskonferencerne har 3 personer fra hver
menighed samt ledelsen og repræsentanter fra landsorganisationerne. Det er vigtigt at deltage for at
vide, hvad der foregår i BiD og for at knytte kontakter til andre menigheder.
Procedure ved flytning:
På hjemmesiden under værktøjskassen/blanketter findes blanketten ”Flyttebevis”. Når man tilflytter
en ny menighed sender den nye menighed flyttebevis til den fraflyttende menighed, der derefter
sletter medlemmet fra medlemsfortegnelsen.

BiD´s integrationsudvalg uddyber gerne ovenstående informationer og besvarer yderligere
spørgsmål. Henvendelse til formand Finn Günther

