Trykning. Hvad sparer vi ved at trykke færre blade?
De første 1000 af hvert nummer koster 12,64 kr./blad. De sidste, vi trykker
nu, koster 2,25 kr. pr. blad i trykkeudgifter.

Hvad vil vi med baptist.dk?
Oplæg til samtale i menighederne

Både i trykning og forsendelse er det de første blade, der er de dyreste.
Vi betaler altså 6,43 kr. pr. blad, for de blade vi trykker og sender ‐ ud over
de første 1500. (2,25 kr. til trykning og 4,18 kr. til forsendelse)
Det er billig mission! Bruger vi den mulighed i dag?

Mulige scenarier for fremtidens baptist.dk
1. Vi kan beslutte at fortsætte uændret. Pris: 490.000 kr./året. Så skal
vi skaffe flere penge end nu. Spørgsmål: Vil menighederne betale?
Vil dem, der allerede giver?
2. Vi kan vælge, at bladet skal blive til et rent web‐magasin og ikke
trykkes og udsendes. Pris: Min. 110.000 kr. til redaktør og
redaktionssekretær. Spørgsmål: Besparelsen er stor, men vil giverne
så fortsat betale? Og hvad med læsere uden computer?
3. Vi kan trykke som nu og sende bladene til menighederne.
Pris: 405.000 kr. Spørgsmål: Besparelsen er begrænset, og hvor
mange læsere vil vi miste?
4. Vi kan bruge flere ressourcer på at lave et spændende webmagasin.
Udvalgte artikler herfra kan udgives i fire årlige blade, som dels kan
indeholde artikler fra web‐magasinet og dels nye artikler, planlagt
af en ny web‐redaktion. De fire blade sendes fortsat ud med
posten. Pris: 375.000 kr. Denne model kan sikkert realiseret fra
2019, og i 2018 udkommer baptist.dk som hidtil med f.eks. fem
numre. Spørgsmål: Kan vi sammensætte en web‐redaktion med
stærk repræsentation af unge. Og vil giverne fortsat betale for
færre blade?
Dette drøftes på LK2 i Vejle d. 18. november 2017. Spørgsmål kan inden da
sendes til lone@baptistkirken.dk.
BaptistKirkens ledelse

Oplæg til samtale om baptist.dk i menighederne 2017

baptist.dk blev et kirkeblad i 2008. Inden da blev det sendt ud til ca. 800
abonnenter. Nu sendes det ud til knap 3000 husstande, som
menighederne bestemmer, seks gange om året.
I 2016 fik vi et web‐magasin (en hjemmeside med artikler opdelt i fem
kategorier) med samme navn, som er koblet sammen med en facebook‐
side, der gør reklame for baptist.dk.
I web‐magasinet bringes alle artikler fra papir‐bladet plus flere, nogle af
dem knyttet til bladets tema, andre ikke. Fordelene ved web‐magasinet er,
at det kan læses af alle, hurtig offentliggørelse og man kan få debat og
reaktioner. Vi tror også, at det er gennem web, vi når yngre generationer.
Hvad vil vi med baptist.dk som blad?
Redaktionen har villet både mission og identitet/sammenhængskraft:
• Et missionalt blad, som kan sendes til spejdere og deres forældre,
gospelkor/‐forældre…
• Være en sammenhængskraft og identitetsskabende. Et blad for
baptister og om baptister
Fantastisk!
Grundlæggende er det fantastisk, at vi de sidste ti år har haft økonomi til at
sende blade af høj kvalitet ud til 3000 husstande 12‐6 gange om året. Vi
har et stort potentiale i vores kommunikation. Et godt udgangspunkt!

Økonomi i baptist.dk
Udgifter i alt 2016:
Indtægter i alt 2016

488.655 kr.
+ offentligt bladtilskud

Underskud i 2016

Udgifter
til
baptist.dk
pr. år

418.677 kr.
44.950 kr.
463.627 kr.

25.028 kr.
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Bidrag fra baptist.dk til BaptistKirken
6 x 12.125 kr. redaktionssekretær løn (Gitte Elleby Jørgensen)
25.000 kr. i projektbidrag
I alt 97.750 kr. om året
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Hvis vi dropper projektbidraget, flytter vi problemet, da menighederne så
skal øge betaling til basis ‐ og Gitte skal have løn alligevel, for hun får ikke
mindre at lave.
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Indtægterne er vigende. På nuværende tidspunkt i 2017 har vi ikke penge
til de to sidste blade i år. Desuden har vi opbrugt opsparingen.
Hvor kan vi spare, hvis vi skal?
Udgifter pr. blad (kun udgifter, som er afhængige af antallet af numre)
Redaktør
5.000 kr.
Redaktionssekretær
12.125 kr.
Layout
17.500 kr.
Tryk
18.313 kr.
Porto
22.150 kr.
I alt
75.088 kr.
Ved at skære et nummer bort, vil vi gå glip af ca. 5.500 kr. i bladtilskud.
Den reelle besparelse er 69.588 kr. pr. blad vi ikke laver, trykker og
sender ud med posten.

Porto. Hvad sparer vi ved ikke at sende bladet ud med posten, og i stedet
sende det til menighederne?
2017 nr. 1 blev udsendt til 2898 adresser.
Det kostede 21.302,63 kr. i porto = 7,36 kr. pr. blad.
De første 1499 blade koster 9,38 kr. pr. blad. Fra 1500 og op koster det
4,18 kr. pr. blad.
Eksempel:
Hvis vi f.eks. sender alle blade til én adresse koster det 57 kr. (eks. Østervrå
Frikirke, der tilbyder selv at dele deres 18 blade ud)
Der spares 1,01 kr. pr. blad, og så skal der betales ekstra til trykkeriet for at
pakke bladene = ingen reel besparelse.
Den store besparelse er i større menigheder, men vil de dele blade ud? Så
ligger bladene i kirken, så folk selv kan tage dem.
Hvis bladene sendes samlet til menighederne vil besparelsen anslået være
85.000 kr. pr. år.

