Baptistkirken i Danmark
Landskonference 1, 2017

DAGSORDEN for Landskonferencen på Lindenborg
den 19. juli kl. 13.30‐17.00 og 20. juli kl. 13.30‐15.00
1. Konstituering, valg af ordstyrere og sekretærer
2. Formandens mundtlige beretning
3. Forelæggelse af årsberetningen til godkendelse
Årsberetningen findes i Håndbogen 2017, s. 27‐45

4. Forelæggelse af revideret årsregnskab med status til godkendelse
Årsregnskabet findes i Håndbogen 2017, s. 59‐65
Orientering om forlængelse af ’Projekt små menigheder’

5. Forslag, drøftelse og orientering
5.1. Forslag
5.1.1. Optagelse af Chin Emmanuel Church, Frederikshavn
Ledelsen foreslår, at Chin Emmanuel Church optages i BaptistKirken. Menigheden består af 33 medlemmer
med mange børn og unge tilknyttet.
5.1.2. Udstationering af Morten Kofoed og hans familie i Rwanda og Burundi i efteråret 2017
LK1 bekræfter ledelsens beslutning om, at IM‐sekretær Morten Kofoed arbejder fra Rwanda og Burundi i
efteråret 2017 og at der dertil anvendes kr. 110.000,‐ af IM’s reserver.
Yderligere begrundelse for forslaget gives nedenfor.
Begrundelse for forslaget
‐ Ledelsen finder det afgørende, at de opgaver, som Line og Rasmus Hylleberg har påbegyndt, bliver fulgt op
på bedst mulig måde, inden vi igen er i stand til at udsende ny(e) medarbejder(e). Derfor har vi besluttet, at
MK udstationeres i Rwanda og Burundi i efteråret 2017.
‐ Det er vigtigt, at IM‐sekretæren tilbringer tid sammen med vores søsterkirker i Afrika. Efter at Morten
Kofoed i flere år har været begrænset til få og korte rejser, ser vi nu mulighed for, at han kan komme tættere
på vores partnere og projekter. Det handler om en investering, hvor IM‐sekretæren får mulighed for at
opbygge relationer, viden og inspiration, som han kan basere de kommende års arbejde på.
‐ Vores partnere skifter fokusområder. Denne udstationering giver Morten Kofoed gode muligheder for at få
et endnu tættere kendskab til de afrikanske kirker, deres ledere og deres arbejde. IM‐sekretæren behøver en
ajourført forståelse for det internationale arbejdes vilkår set sydfra både som inspiration til arbejdet i
international mission og som leder for andre udsendinge.
‐ I disse år tager flere menigheder – samt BBU og DBS – ansvar for egne initiativer i IM‐arbejdet. Vi får i højere
grad flere frivillige, der kanaliserer ideer og engagement ind i IM‐arbejdet. Vores IM‐sekretær kan hos
partnerne i syd få lejlighed til at tale om fordele og ulemper ved denne konstruktion. Det kræver en høj grad
af tillid at kunne være ærlig omkring dette, og denne tillid opbygges kun over længere ophold.
‐ Fra ledelsens side hilser vi velkomment, at IM‐sekretæren har accepteret denne udstationering, og vi glæder
os over, at hans familie samtidigt vil investere ekstra tid i hans internationale engagement.

5.1.3. Støtte til studerende på Menighedsfakultetet i en forsøgsperiode.
Ledelsen foreslår, at vi i en forsøgsperiode stiller ressourcer til rådighed for maksimalt to studerende (2.500
pr. måned pr. person), hvilket vil sige 2 x 30.000,‐ kr. pr. år, svarende til kr. 120.000,‐. Midlerne tages fra
BiDs uddannelsesmidler.
Dette forslag stilles først efter drøftelsen, der er skitseret under pkt. 5.2.2.
Begrundelse for forslaget:
‐ Vores studerende får herved økonomisk sammenlignelige vilkår med andre studerende på
Menighedsfakultetet (MF), hvor de ikke modtager SU. Vi støtter studerende fra vore menigheder, der
uddanner sig på MF med henblik på tjeneste i BaptistKirken. Vi understreger samtidigt, at vi ikke opfatter MF
som BaptistKirkens foretrukne præsteuddannelse, men som én mulighed blandt andre.

5.2. Drøftelse
5.2.1. Fremtidig strategi for International Mission
Ledelsen og IM‐udvalget lægger op til drøftelse af fremtidige udsendelser af medarbejdere til Rwanda og
Burundi. Der henvises til Håndbogen 2017 s. 51‐53: ’International Mission 2017‐2019, vision og strategi’.
‐ Punktet begynder med en hilsen fra Burundi og Rwandas baptistkirker ved Rasmus og Line Hylleberg samt
glimt af familiens erfaringer, når de denne sommer vender hjem efter 2½ års tjeneste i Rwanda og Burundi.

5.2.2. Samarbejde mellem menighederne og vores teologistuderende m.v.
Ledelsen og Tjeneste‐ og Uddannelsesudvalget (TU) lægger op til en drøftelse af et formaliseret samarbejde
mellem menigheder og teologistuderende, der uddanner sig bl.a. ved universiteternes teologiske
fakulteter, 3K (Kirke, Kultur og Kommunikation) og Menighedsfakultetet. Samarbejde mellem studerende
og menighed skal indeholde muligheder for uddannelsespraktik med mentorordning og retningslinjer for
aflønning af den studerende for at sikre en optimal tjeneste for både menigheden og den studerende. TU
formidler dette samarbejde.
Som baggrund for drøftelsen anføres:
‐ Det teologiske Seminarium i Tølløse blev i år 2000 fusioneret med SALT‐dk. I 2009 indgik SALT‐dk i 3K‐
uddannelsen, dvs. den fælleskirkelige BA i ’Kristendom, Kultur og Kommunikation’. Med denne udvikling blev
afstanden større mellem de studerende og BaptistKirken, som de tilhører. Det forhold har vi gennem årene
ofte hørt omtalt som et stort tab.
‐ Samtidigt har vi i BaptistKirken oplevet en tiltagende mangel på præster og tilsvarende medarbejdere. Dette
forhold blev belyst i Trivselsrapporten, som TU‐udvalget fremlagde på LK2 sidste år. Med baggrund heri
foreslår vi, at LK1 drøfter, hvordan vi kan knytte bånd mellem menigheder, der ønsker at gøre brug af de
studerendes tjeneste, mens de er under uddannelse.
‐ Omfanget af en sådan praktik‐ og deltidstjeneste (studiejob) kan diskuteres. Fra TU‐udvalget og ledelsen vil
vi anbefale et omfang, der svarer til én dag om ugen, som menigheden aflønner med kr. 3.500,‐ pr. måned.
Samarbejdet skal selvfølgelig drøftes nærmere mellem de pågældende parter, hvor BiDs Personaleudvalg vil
bidrage med råd og vejledning mhp. ansættelsesforholdet.
‐ Ledelsen og TU‐udvalget indbyder desuden til en temadag i Odense Baptistkirke lørdag den 30. september
kl. 10‐16 om ovennævnte udfordringer. Temadagen er for både menigheder og teologistuderende.

5.2.3. Vores kommunikationsformer, herunder baptist.dk
Ledelsen ønsker en drøftelse af det trykte blad baptist.dk’s fremtid. Ønsker vi i menighederne fortsat et
missionalt blad, der sendes ud til ca. 3.000 postadresser, der er bestemt af menighederne? Skal vi overgå til
udelukkende at have et digitalt blad, altså et web‐magasin, der ligger på nettet? Eller skal vi finde en tredje
løsning?
Drøftelsen begynder med en orientering om, hvordan vi gennem de senere år har opbygget en række
digitale platforme, hvor vi kommunikerer både indadtil med hinanden og udadtil med den omverden, der
ønsker information om BaptistKirken.

Som baggrund for drøftelsen anføres:
‐ Vi har siden 2008 haft et postomdelt baptist.dk.
‐ Siden nytår 2016 har vi haft hjemmesiden www.baptist.dk, der bringer artikler fra det trykte baptist.dk
sammen med flere andre tematiske artikler, der supplerer bladet. En ny web‐redaktion er under opbygning,
hvorefter vi på denne hjemmeside kan drøfte aktuelle emner digitalt.
‐ Denne sommer er www.baptistkirken.dk blevet fornyet. Denne hjemmeside er vort officielle ansigt udadtil.
Samtidigt fungerer den som informationskanal indadtil. Her findes fx en værktøjskasse med ressourcer,
nyheder fra Nyhedsbrevene og hjælp til menighedernes administration.
‐ Herudover har vi fra Teologisk Forum fået to hjemmesider, hvor alle kan blive informeret om vores
nationale og internationale historie. Se www.baptisthistorie.dk og www.anabaptist.dk
‐ Som hjælp til gudstjenester og forkyndelse har Teologisk Forum skabt hjemmesiden www.liturgi.dk
Hvis vi fortsat ønsker et trykt og postomdelt blad med seks årlige udgivelser, må vi drøfte, hvordan
økonomien til dette sikres.

5.3. Orientering
5.3.1. Mission i Danmark‐projekterne
Opfølgning på Innovativ Kirke, Lederskole (i Aalborg og Roskilde) og Nye trosfællesskaber (Katapult)
5.3.2. Orientering om den kommende Trossamfundslov
Om vilkår for anerkendelsen, der medfører vielsesbemyndigelse, skattebegunstigelse m.v.

6. Valg af formand og ledelsesmedlemmer
6.1. Formand for BaptistKirken for en étårig periode:
På valg er Bent Hylleberg, der ikke genopstiller.
Ingen menigheder har ved fristens udløb opstillet kandidater, der har givet tilsagn om valg til formand.
6.2. To medlemmer til BaptistKirkens ledelse med valgperiode på to år:
Lotte Holm Boeriis og Vibeke Dalsgaard er på valg. Begge genopstiller.
Der er ikke opstillet yderligere kandidater, hvorfor der ikke umiddelbart vil være suppleanter til
ledelsen i den næste valgperiode.

7. Vedtagelse af budget for 2018 (på LK2)
8. Fastsættelse af tid og sted for næste års Landskonference m.v.
‐ LK2 2017 afholdes efter tidligere vedtagelse på Rosborg Gymnasium, Vejle, lørdag d. 18. november.
‐ Sommerstævnet 2018 afholdes efter tidligere vedtagelse på Lindenborg d. 22.‐28. juli (uge 30).
Det betyder, at LK1 2018 afholdes onsdag og torsdag den 25. og 26. juli.
‐ LK2 2018 er fastlagt til at finde sted på Rosborg Gymnasium, Vejle, lørdag d. 17. november.
Bemærk herudover to temadage, der er fastlagt i konferenceåret 2017‐2018:
Lørdag, den 30. september 2017 i Odense: ’Om menigheder og præster – hvor går vejen?’
Lørdag, den 7. april 2018 i Århus: ’Om international mission – hvor går vejen?’

9. Eventuelt

