Landskonference 2, 18. november 2017,
på Rosborg Gymnasium, Vejle
Velkommen til vores landskonferences 2. del i 2017. Vi håber, alle
menigheder kan deltage!

Dagen vil få følgende program
09.30: Ankomst og kaffe
10.00: Velkomst og morgenbøn v. Per Beck
10.15-11.50: ”Hvor leder Gud os i en tid med store forandringer?”, se nedenfor
12.00-12.45 Middagsspisning

13.00-15.30: Forhandlinger
Dagsorden
1. Konstituering
2. Forslag om vedtagelse af budget 2018, se nedenfor og bilag
3. baptist.dk – hvor går vejen? Materiale udsendt til menighederne og med dagsordenen.
Forslag om overgangsordning, baptist.dk, se nedenfor
4. Præster og menigheder
Vejledende retningslinjer for studerendes praktikophold i menigheder, udleveres på
mødet
5. Orientering om
Den fremsatte lov for trossamfund udenfor Folkekirken
Datoer:
IM temadag d. 7. april 2018 kl. 10-16 i Aarhus.
LK1: 25. og 26. juli 2018 på Lindenborg
LK2: 18. november 2018 i Vejle
6. Eventuelt

15.30-16.00: Nadverfejring, indsamling til EBFs nødhjælpsarbejde i Syrien

10.15 - 11.50:

Hvilke fællesskaber skal BaptistKirken kunne rumme?
”Hvor leder Gud os i en tid med store forandringer?” Poul Asger Beck, præst i Silkeborg, og
Mads Lindholm, erhvervspsykolog og medlem i Nørresundby-Vodskov menighed, stiller
spørgsmålet og har sammen med ledelsen haft flere samtaler om, hvad der kan være
fremtiden for BaptistKirken, og hvilke fællesskaber der skal skabe nyt liv og dynamik. Leder
Gud os til at åbne BaptistKirken for nye former for kirke-fællesskaber? Fællesskaber, som ikke
passer ind i den traditionelle skabelon med en menighed med standard-vedtægter. Taizéfællesskaber, pilgrimsvandrere, gospelfolk – der er mange tværkirkelige tendenser. Det er her,
væksten sker i det kirkelige landskab. Kan vi og skal vi rumme dem som kirkesamfund – men
også som lokale menigheder?

Ad 2.: forslag budget 2018.
Ledelsen foreslår efter indstilling fra Økonomiudvalget budgetforslag 2018 til
Landskonferencen til vedtagelse.
Budgettet udviser et underskud.
Ved vedtagelsen af budget 2017 fremførtes at BiD i to år kunne leve med et underskud, men
at vi herefter måtte bringe overensstemmelse mellem udgifter og indtægter. Gennem
budgetrevisioner de seneste år har vi nået grænsen for betydende besparelser i forhold til det
aktivitetsniveau, vi i fællesskab har besluttet. Hvis det ikke lykkes os at øge indtægterne, må
vi forudse, at der fra 2019 skal foretages aktivitetsændringer (nedskæringer) i BiD.

Ad 3. baptist.dk
Ledelsen foreslår, at baptist.dk udkommer med 5 numre i 2018, og at der fortsat arbejdes
med etablering af en webredaktion.
På baggrund af drøftelserne på LK1, i menighederne og på LK2 fremlægger ledelsen forslag til
fremtiden for baptist.dk på Landskonference 1 i 2018.
Et eventuelt underskud i 2018 dækkes af BiDs kommunikationsmidler.
baptist.dk er et afgørende aktiv for BiD og har betydning og interesse for menigheder og
menighedsmedlemmer. En større ændring af bladet (på papir eller digitalt) kræver en række
omstillinger og ændringer samt engagement fra en række frivillige medarbejdere.
Det er ledelsens opfattelse, at sådanne ændringer kan gennemføres fra 2019 på baggrund af
drøftelserne på Landskonferencerne i 2017, og en endelig beslutning kan træffes på LK1 i
2018.
Som afslutning på samtalen om baptist.dk vil ledelsen gerne have input til de øvrige elementer
i BiDs kommunikation.

