Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015
Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle
Formand Bent Hylleberg indledte dagen med at byde forsamlingen velkommen, og efter en kort
mindestund for ofrene for gårsdagens terroraktion i Paris gav han ordet til Poul Asger Beck, som
holdt andagt og samtidig gav en introduktion til BaptistKirkens fasteprojekt 2016: ”Vi vandrer 40
dage i fasten”. Efter en kort pause indledtes Landskonferencens forhandlinger.
Konstituering
1. Fortegnelse over stemmeberettigede: 119 stemmeberettigede fordelt på 41 menigheder, 5
organisationer og 5 ledelsesmedlemmer
2. Valg af stemmetællere: Kurt Bøgsted, Korskirken Herlev
Erland Grarup, Brande menighed
Anne-Marie Winther, Vrå menighed
Preben Andersen, Frederikshavns menighed
Karin Heilesen, Midtsjællands menighed
Ulla Holm, Sekretariatet
3. Valg af ordstyrere: Pia Duebjerg Andersen, Lyngby menighed og Ole Broholm Andersen,
Østervrå Frikirke
Valg af sekretærer: Kirsten Bøgsted, Korskirken Herlev, og Anita Lindholst, Aarhus menighed.
4. Forelæggelse af dagsorden: Ole Broholm erklærede mødet lovligt indvarslet og
beslutningsdygtigt.
Dagsordenen godkendtes uden kommentarer.
Introduktion til projekt ”Menighedsudvikling 2015-2017”:
Ledelsen fremsatte nedenstående forslag i forlængelse af ”Mission i Danmark” (MiD)-udvalgets
arbejde (jvf. dagsordenens bilag 1): Udvalget vil i løbet af de næste tre år uddanne menigheder til at
være innovative, dvs. udruste menighederne til at være til stede i lokalsamfundet. Med henblik
herpå igangsætter vi tre til dels sideløbende forløb, der skal styrke og aktivere de ressourcer, der er i
menighederne og i BaptistKirken som fællesskab. De tre forløb omtaltes som følger:
1) Innovative kirker:
Udvalgsmedlem Thomas Willer demonstrerede med en tre minutter lang ”innovationsproces”
og en kort videofilm, at en ”fastkørt” menighed godt kan komme ud af de vante roller og måske
få lov at opleve ”eventyret i fornyelsen”. Henrik Søndergaard, præst i Odense, fortalte herefter
om de positive erfaringer hans menighed fik af assistance fra MiD udvalget.
2) Unge tager ansvar:
Der ønskes et 2-årigt forløb startende efter Landskonference 1 2016, og målgruppen bliver unge
fra 21-30 år. Målet er, at 100 unge ledere uddannes. Erik Rugholm og Rasmus Højmark fortalte,
at forløbet planlægges i tæt samarbejde med BBU, som fortsætter egne lederuddannelser for
teenagere: ”Follow” og ”Jeremias”. Spejderkorpset er positivt indstillet til projektet, men
arbejder fortsat på ”egne linjer”.
3) Nye fællesskaber:
Dette forløb, som ligeledes forventes igangsat efter LK1 2016, henvender sig til menigheder,
der ønsker at skabe nye fællesskaber uden for den nuværende kirkes rammer, altså
menighedsplantning. Forløbet kan ske i samarbejde med KirkePlanterNet. Målet er, at syv
teams deltager og at dette resulterer i fem nye menigheder.

Lone Møller-Hansen rundede emnet af med en præsentation af Charlotte Willer, som vil arbejde
som projektkonsulent i forløbet.
Efter frokostpausen fik Kanny Kruse ordet for at gøre lidt reklame for sommerhøjskolen i Rebild.
Hun opfordrede alle interesserede til at deltage i sommeren 2016. Herefter gik man over til
dagsordenens næste punkt:
5. Præsentation af Koinonia
På LK1 i sommer optog BiD en ny, international menighed, Koinonia fra Aalborg, som nyt
medlem, men grundet ferietid var ingen af medlemmerne på daværende tidspunkt til stede.
Menighedens præst og leder, Lee Hanson, præsenterede sammen med en lille flok medlemmer
sin menighed, som hovedsagelig består af studerende på korterevarende ophold i Danmark. Lars
Midtgaard, Bent Hylleberg og Lone Møller-Hansen ledede herefter forsamlingen i forbøn for
den nye menighed.
6. BiD’s budget for 2016:
6.1 Status pr. 31. oktober 2015:
Kasserer Ulla Holm fortalte, at basisindtægterne var 2.029.200 kr. Det svarer til 71 % af
budgettet, og det er lidt mindre end på samme tid sidste år. Vi er således bagud med
indbetalingerne, og det er bidragene fra menighederne, der er mindre end budgetteret, nemlig
ca. 10.000 kr. Til gengæld har vi fået lidt mere end forventet fra Tips- og Lottomidlerne.
Ulla Holm viste på skærmen, hvordan situationen så ud på samme tid sidste år. Pr. 31.10.2014
havde vi et overskud på 86.000 kr., mens vi i år har underskud på 226.000 kr. i samme periode.
Forskellen skyldes både lavere indtægter og øgede udgifter. Der er ikke tale om nye
udgiftsposter men om almindelige prisstigninger. Tidligere har vi kunnet spare os ud af
problemerne, men vi er ved at være indhentet af prisudviklingen.
Et estimat på, hvordan året vil ende økonomisk set, giver ikke kassereren grund til så megen
optimisme som de forgangne år. Alt tegner til et underskud på ca. 100.000 kr., men det kan jo
vise sig, at forudsigelsen er forkert, sluttede Ulla Holm. Det er i dette lys, vi skal se på ledelsens
budgetforslag for 2016.
6.2 Budget 2016:
Ulla Holm fremlagde herefter ledelsens forslag, som kun blev gennemgået i hovedtræk,
da det detaljerede budgetforslag var udsendt med dagsordenen. Den korte version lyder:
Basisindtægter: 2.892.500 kr.
Basisudgifter: 2.889.200 kr.
Resultat, overskud: 3.300 kr.
Kommentar hertil: Efter i fem år at have budgetteret med 1.7 mio. kr. i basisindtægter fra
menighederne, er beløbet nu hævet til 1,75 mio. kr. Det er en stigning på ca. 3 % på fem år. Det
kan virke paradoksalt at hæve forventningerne til menighedernes indbetalinger, når det nu ser ud
til, at vi ikke når budgettet i år.
Svend Eli Jensen supplerede med en bemærkning om, at hvis samtlige menigheder
indbetalte de 7,5 %, der er vedtaget, ville basisindtægterne nå over 1,8 mio. kr.
Den øjeblikkelige økonomiske situation har imidlertid foranlediget BiD’s ledelse til følgende
udtalelse, som skal indgå i vedtagelsen af budget 2016:
De seneste regnskabsregistreringer viser, at det samlede indbetalte basisbidrag fra
menighederne har en faldende tendens. Da dette forøger usikkerheden vedrørende det
budgetterede basisbidrag, der for 2016 udgør 1.750.000 kr., opfordres ledelsen til at arbejde
for:

1) at alle menigheder så vidt muligt bidrager med det fastsatte basisbidrag på 7,5 % af
menighedens driftsindtægter i form af menighedsbidrag og kollekter,
2) at foretage en fornyet gennemgang af de enkelte omkostninger i budget 2016 med henblik
på at opnå mulige omkostningsbesparelser.
Budgettet blev vedtaget ved håndsoprækning uden yderligere kommentarer og med stort flertal.
2 stemmer tilkendegav hverken for eller imod.
7. Godkendelse af projekt: ”Menighedsudvikling 2015-2017”
Inden afstemningen blev der anledning til at stille spørgsmål.
Angående aldersgrænser for forløb 2: ”Unge tager ansvar”: Aldersgruppen er ca. 21-30 år, og
projektet er tænkt som en slags overbygning på ”Jeremias”-projektet, men på et andet niveau. På
forespørgsel oplystes det, at ”Jeremias” forløbet endnu ikke er endelig evalueret. Under samme
forløb 2 blev der spurgt til undervisningens forpligtelse på det brede bibelsyn, som baptister
traditionelt har. Bent Hylleberg svarede, at det er vigtigt, at der i undervisningsforløbet tages
hensyn til sammenhængskraften i vores kirkesamfund. En sammenhængskraft, som er helt
nødvendig, også med tanke på vore migrantmenigheder, der p.t. udgør 1/5 af samtlige
menigheder. Formanden udtrykte sin overbevisning om, at der med dette projekt bygges bro
også over generationerne.
Herefter var der afstemning om det samlede forslag, dvs. den principielle vedtagelse af alle tre
områder og den konkrete vedtagelse af projektets del 1: ”Innovative kirker” med en finansiering
som skitseret i bilag 2 til dagsordenen:
Ja stemte alle undtagen 5, som tilkendegav, at de hverken stemte ja eller nej.
8. Forslag om to nye hjemmesider (Dagsordenens bilag 3)
Lone Møller-Hansen præsenterede ledelsens ønske om at optimere kommunikationen med
menighederne, mellem baptister og med andre interesserede. Vores hjemmesider: Den ”statiske”
portal baptist.dk og den fungerende portal baptistkirken.dk bør hhv. aktiveres og fornys, så de
korresponderer med hinanden og med bladet baptist.dk på en naturlig og letfattelig måde.
Det nye webmagasin baptist.dk bliver redigeret af Casper Jonstrup Hansen, mens Hanne Kiel
fortsat er redaktør af bladet baptist.dk. Webmagasinet vil give mulighed for at kommentere på
udvalgte artikler via Facebook.
Ledelsen foreslår, at LK2 bevilger op til 100.000 kr. for begge hjemmesider. Beløbet dækkes af
eksisterende reserver øremærket ”Kommunikation”.
Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning og vedtoges med overvældende flertal. 1
stemte imod.
Dagsordenspunkter til orientering:
9. Integrationsarbejdet:
Bent Hylleberg fortalte, at 10 af BiD’s menigheder nu er migrantmenigheder. Dette er såvel en
glæde som en udfordring for alle parter. Der har i de sidste par år været arbejdet med gode
initiativer til at forbedre integrationsarbejdet. Eksempelvis har spejderkorpset og
ungdomsforbundet søgt veje til en bedre kontakt med migrantmenighedernes unge. Kirkernes
Integrationstjeneste (KIT), har ligeledes stillet ressourcer til rådighed.
Integrationsudvalget (IU) har været på besøg i migrantmenighederne, og erfaringerne herfra vil
indgå i de forslag til en fremtidig samarbejdsstrategi, som bliver fremlagt på LK1 næste
sommer.
Torsten Wendel-Hansen fra IU orienterede om de møder, der har været afholdt i såvel
enkeltmenigheder som på fællesmøder rundt omkring i landet. Mange emner af kulturel, juridisk

og økonomisk art har været drøftet, og udvalget har nu samlet mange forslag til fortsat og/eller
forbedret samarbejde med migrantmenighederne.
10. Tjeneste og uddannelse:
Udvalget består p.t. af Lasse Åbom, Henrik Holmgaard og Anders Hyldgård. Sidstnævnte
fortalte, at udvalget ønsker at hjælpe de aktive i missionstjenesten til at trives og blomstre,
ligesom man gerne ser nye i tjenesten. Der er planer om inden længe at udsende en skriftlig
trivselsundersøgelse, som søger at belyse, hvad der er behov for såvel nu som i fremtiden m.h.t.
uddannelse og efteruddannelse. Der vil være fokus på at finde unge, der gerne vil i tjeneste, og
Anders Hyldgård sluttede med en opfordring til at tage godt imod spørgeskemaerne.
11. Projektfolderen:
Morten Kofoed og Lone Møller-Hansen orienterede om den nye projektfolder for 2016, som
uddeltes til deltagerne, og som er at finde på BiD’s hjemmeside. Af særlige bemærkninger
nævntes, at projektet ”Børn i Rwanda/Burundi” ikke er medtaget i folderen, da projektet ikke
har akutte økonomiske behov. Man fokuserer i stedet på partnerstøtte som nyt projekt. Til
gengæld er det nye menighedsudviklingsprojekt ”Mission i Danmark” med blandt folderens ni
fællesprojekter og fem menighedsprojekter.
Et forslag fra salen om at overveje en anden finansiering af bladet baptist.dk blev henvist til et
andet dagsordenspunkt.
12. ”Lad evangeliet gå i arv”:
Svend Eli Jensen præsenterede den af ledelsen udfærdigede pjece angående oprettelse af
testamente. Pjecen, som blev uddelt til konferencens deltagere og deres menigheder,
omhandler de aktuelle muligheder for at oprette testamente til fordel for menigheder eller BiD.
Deltagerne opfordredes til at tage pjecerne med hjem og informere menighederne om emnet.
13. Rwanda/Burundi:
IM sekretær Morten Kofoed bragte hilsener fra baptisterne i Rwanda/Burundi, som han for nylig
var hjemkommet fra. Grundet vedvarende uroligheder i Burundi har familien Line og Rasmus
Hylleberg slået sig ned i Kigali i Rwanda, hvor de nu er faldet godt til. Man opfordres til at læse
familiens nyhedsbreve, som giver et fint indtryk af deres liv og virke.
Den politiske situation i Burundi er usikker, men spændingerne mærkes tydeligst i byerne.
Rasmus besøger jævnligt UEBB og tilser de løbende projekter, og der sendes fortsat økonomisk
hjælp for at afbøde de værste følger af den kritiske situation. Morten sluttede med at minde om
hjælpen til Myanmar, der efter det netop afholdte valg ser ud til at nærme sig demokratiske
tilstande.
Lars Midtgaard fortalte om Bethelkirkens og Østervrå Baptistmenigheds Projekt ”Timoteus”, en
toårig lederuddannelse i Butare regionen i Rwanda. Med støtte fra Dansk Missionsråd trænes
nuværende og kommende ledere. Informationsmateriale var tilgængelig og forbøn og bidrag
modtages med tak.
Karin Lignel Christiansen udtrykte sin taknemmelighed for vore ansattes store arbejde i den
vanskelige situation i Burundi og opfordrede til forbøn og til at sende dem hilsener.
Bent Hylleberg præsenterede årets IM-mærker, som er til helårsbrug såvel elektronisk som i
papirudgaven.
14. Kommende møder i BiD:
Bent Hylleberg: Næste konference i processen: ”Tid og rum til samtalen” afholdes i Odense den
2. april 2016 under titlen: ”Selvstændige menigheder i fællesskab”. Der er program og
forberedelsesmateriale tilgængeligt på hjemmesiden.

Sommerstævnet 2016 på Lindenborg afholdes i uge 30 fra 24.-30. juli. Landskonference 1
finder sted onsdag den 27. og torsdag den 28. om eftermiddagen.
15. Eventuelt:
Annette Olesen og Maivi Weiss fra spejderkorpset opfordrede alle baptister til at støtte projekt
”Gaver, der gavner”, som bidrager til, at DBS kan opnå momskompensation og som samtidig
støtter ”Spejderhjælpens” arbejde i Malawi.
Lone Møller-Hansen: Damarks Kirkelig Mediecenter har foræret BiD 100 stk. DVD bokse med
titlen: ”Historier om verdens uretfærdighed”, udfærdigede til brug for børn fra 5-9 år. Sigurd
Barrett og Snapper formidler budskabet i de ni film, og der medfølger informationsmateriale
samt forskellige forslag. Menighedsrepræsentanterne bedes tage en boks med hjem.
Lone opfordrede endvidere til at sende fotos fra menighedernes liv og virke til hjemmesiderne.
Redaktør Hanne Kiel efterlyste også gode fotos til bladet og så søger redaktionen altid nye
medlemmer, især mandlige. Hanne opfordrede til at skrive debatindlæg på Facebook, når
profilen oprettes i forbindelse med webmagasinet ´baptist.dk´.
Ole Lundegaard, Korskirken, fortalte, at menighederne bag udgivelserne: ”Hjertesprog” og ”Det
generøse liv” nu tilbyder endnu et studiemateriale, nemlig en bibel-halv-maraton. Man tilmelder
sig og får via Dropbox tilsendt læseplan og studiemateriale. Yderligere oplysning gives gerne.
Afslutningsvis takkede Bent Hylleberg for en god lørdag i positiv stemning og takkede
arrangementets vært, Mads Peter Villadsen og Rosborg Gymnasium, for gode forhold og fin
forplejning. Tak til dirigenter og sekretærer samt ansatte for et stort og grundigt
forberedelsesarbejde.
Dagen sluttede med fejring af ”Nadver som rejsekost” og med indsamling til baptisters
nødhjælpsarbejde i Syrien.
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