Fremtiden for baptist.dk som blad og webmagasin
baptist.dk har været tema på landskonference 1 og 2 i 2017. Drøftelserne sammen med en række
personlige udsagn og drøftelser i menigheder og senest læserundersøgelse af baptist.dk (hvor de fleste, der
har svaret tilhører gruppen 50+) har givet os et godt grundlag for at træffe beslutning om fremtiden for
baptist.dk.
Vi oplever,
at vores blad er meget værdsat, og at bladet bliver læst.
at der er et stærkt ønske om at bevare baptist.dk.
at de fleste ønsker, at vi fortsætter med et trykt blad, der postomdeles.
at der er enighed om, at vi skal satse mere på webmagasinet, baptist.dk.
at opbakningen også har vist sig ved, at bidragene til baptist.dk i 2017 er forøget.
Efter drøftelser i ledelsen med baggrund i ovenstående har vi valgt at lægge følgende frem i forslag til
landskonference 1, 2018. For bladets vedkommende vil det have virkning fra 1. januar 2019:









Webmagasinet bliver baptist.dk’s hovedkanal, hvor der løbende lægges artikler og indlæg på
nettet.
Papirudgaven af baptist.dk vil indeholde en række temaartikler, der først offentliggøres i
papirudgaven, og derefter lægges på nettet. Ud over de nævnte temaartikler vil papirudgaven
indeholde et udvalg af artikler, der først er offentliggjort på nettet.
Med baggrund i den økonomiske støtte til baptist.dk udgives der 5 numre af papirudgaven af
baptist.dk. Dog kan det blive nødvendigt at reducere til 4 numre, hvis bidragene bliver væsentligt
mindre. Der sker ikke ændringer i bladets layout eller forsendelsesform.
Ledelsen har bedt generalsekretæren om, at vi justerer hendes arbejdsbeskrivelse, så
kommunikationen får en større plads, og det internationale og mellemkirkelige nedprioriteres bl.a.
ved at Lone ikke genopstiller til BWAs executiv komité. Johannes Steenbuch vil fremover
repræsentere os i EBF, ligesom Lone ikke genopstiller til forretningsudvalget i Danske Kirkers Råd.
Dette giver mulighed for, at Lone kan påtage sig opgaven som webredaktør. Samtidig giver
kombinationen af redaktørjobbet og generalsekretærfunktionen en endnu bedre mulighed for
kontakt til og synlighed i vore menigheder. Endelig er Lone jo uddannet journalist.

Vi er meget glade for, at Hanne Kiel fortsætter som redaktør af papirudgaven, så Hanne sammen med sit
hold kan fortsætte den af læserne meget værdsatte indsats.
Et præcist forslag efter overstående retningslinjer vil blive fremsat på LK 1 til sommer.
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