BaptistKirkens projekter
Oversigt pr. 31. marts 2018

Resumé:
Det er tidligt på året, så derfor er det oplagt at alle projekter stadig er langt fra at være i mål med
indsamlingerne. Nogle projekter har dog overførte beløb fra sidste år, og kan derfor virke selv om der kun
er indsamlet lidt. Andre projekter har opbrugt alle indsamlede midler, og er derfor afhængige af, at der
kommer midler ind nu.
Særligt trængende lige nu er:
Projekt 5 Kirker der virker
Projekt 7 Internt fordrevne i Myanmar

Gennemgang af projekterne:
Projekt 1: baptist.dk
Til baptist.dk (blad, hjemmeside og Facebookside) er der indtil 31. marts indsamlet 243.543 kr., hvilket
svarer til 61 % af årets indsamlingsbudget på 400.000 kr. Et godt resultat, som dels skyldes, at mange
private givere betaler til projektet via Betalingsservice i januar, og dels skyldes at flere menigheder allerede
har støtte med pæne beløb. For at kunne betale alle årets 5 blade er der dog stadig brug for kollekter og
gaver.
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Projekt 2: fremtidens præster og missionsarbejdere
Til projekt Uddannelsesstøtte er der i 2018 budgetteret med at indsamle 50.000 kr. Pr. 31. marts er der
indbetalt 4.257 kr. i bidrag til projektet, som p.t. har et rådighedsbeløb på ca. 117.000 kr., Beløbet stammer
primært fra tidligere års indsamlinger.

Projekt 3: Menigheder og mennesker i mission i Danmark
Mission i Danmark har tre hovedområder: Revitalisering af gamle menigheder, uddannelse af unge ledere
og udrustning af nye kristne fællesskaber. En lederuddannelse for unge, Hybrid, er netop påbegyndt på
Sjælland. Projektet har et indsamlingsbudget i 2018 på 50.000 kr. Frem til 31. marts er der indbetalt 826 kr.,
så der er et stykke vej endnu. Projektet har dog en saldo på ca. 77.000 kr., som primært består af midler fra
tidligere års indsamlinger.

Projekt 4: Uddannelse for alle (International Mission)
Indtil 31. marts er der i alt indsamlet 136.750 kr. til projekt ”uddannelse for alle”, som bl.a. omfatter
alfabetiseringsprojekter, børneprojekter og LLCCM. Årets budget er på 530.000 kr., så indsamlingen følger
budgettet godt.
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Projekt 5: Kirker, der virker (International mission)
Dette projekt, som støtter udsendte medarbejdere og vores søsterkirker i Burundi, Rwanda og Myanmar,
har et budget i år på 175.000 kr. Af dette er der pr. 31. marts indsamlet 15.000 kr., hvilket blot er 9 % af
budgettet. Der er derfor brug for, at mange flere vælger at støtte projektet, som sikrer at vores
partnerkirker kan udvikle sig ved at vi fx støtter deres medarbejderes uddannelse. Projektet er også med til
at sikre, at vi kan have medarbejdere til stede I Rwanda og Burundi.

Projekt 6: Menigheder, der vokser (International Mission)
Menighederne i Rwanda og Burundi vokser både i størrelse og i antal, og der er derfor stort behov for flere
præster og kirkebygninger. Dette projekt støtter præsteskolen i Rubura, samt det tilknyttede

landbrugsprojekt, som på sigt skal gøre præsteskolen mere selvfinansierende. I Rubura er også et
vandprojekt undervejs (støttet af Rotary Han Herred), et projekt som vil give vandforsyning til
sundhedsklinik, skoler og indbyggerne. Desuden støtter vi et storstilet sundhedsprojekt, som vores partner
Dutabarane er en del af.
Det samlede budget er 750.000 kr., hvoraf blot 40.680 kr. eller 5% er indsamlet. Gaver og kollekter
modtages derfor med tak!
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Projekt 7: Internet fordrevne i Myanmar
Trods gode fremskridt både økonomisk og politisk i Myanmar, er der stadig områder med ufred, hvorfra
befolkningen må flygte til andre områder af landet, hvor de bor i primitive lejre. I samarbejde med
Myanmar Baptist Convention og Kachin Baptist Convention støtter vi et projekt, som sender lokale lærere
ud for at undervise børnene i lejrene, så de vil være rustet til at kunne klare sig når der igen bliver fred.
Årets indsamlingsbudget er 100.000 kr., men der er endnu ikke indbetalt bidrag til projektet i 2018.

