Foreløbig DAGSORDEN for BaptistKirkens Landskonference 1 på
Lindenborg den 25.-26. juli 2018 (LK1)
1. Konstituering, valg af ordstyrere og sekretærer
2. Formandens mundtlige beretning
3. Forelæggelse af årsberetningen til godkendelse
Årsberetningen findes i Håndbogen 2018
4. Forelæggelse af revideret årsregnskab med status til godkendelse
Årsrapporten findes i Håndbogen 2018.
Orientering om overgangsordningen for chin-menighedernes bidrag til basisbudgettet
5. Forslag, drøftelse og orientering
5.1. Optagelse af IGLESIA BAUTISTA DE HABLA HISPANA, (på dansk Den spansktalende
Baptistmenighed)
Ledelsen foreslår, at IGLESIA BAUTISTA DE HABLA HISPANA, hjemmehørende i København,
optages i BaptistKirken.
Bemærkninger: Menigheden består af 16 medlemmer og er hjemmehørende i København. Den har i
35 år været en del af Kristuskirken, nu Kristuskirken/regen. Menighedens værdigrundlag og
vedtægter skønnes at være foreneligt med BaptistKirkens fællesskab ( jf. vedtægterne §3.2).
5.2. baptist.dk
Ledelsen foreslår, at baptist.dk udkommer årligt med 5 trykte numre, der fortsætter som hidtil
vedrørende layout og forsendelsesform. I tilfælde af, at bidrag til projektet baptist.dk falder
væsentligt, bemyndiges ledelsen til at reducere antallet til 4 numre årligt.
Bemærkninger: Webmagasinet bliver baptist.dk’s hovedkanal. Der lægges løbende artikler mv. på
webmagasinet, og der sker en udveksling mellem webmagasinet og det trykte blad. Generalsekretær
Lone Møller-Hansen bliver webredaktør og sammensætter webredaktionen. Hanne Kiel fortsætter
som redaktør af papirudgaven og sammensætter sin redaktionsgruppe.
Efter drøftelserne på LK1 og LK2 2017 er det ledelsens opfattelse, at der er ønske om at have såvel
en elektronisk udgave som en papirudgave af baptist.dk distributeret til de enkelte modtageres
adresser.
(Der henvises i øvrigt til skrivelse udsendt til menighederne 21. februar 2018, som findes her:
http://baptistkirken.dk/wp-content/uploads/pdf/180221-om-baptistdk.pdf)
5.3. Sommerstævner
5.3.1. Sommerstævner 2020-2023
Ledelsen foreslår, at sommerstævne afholdes sammen med Missionsforbundet (DDM) i perioden
2020-2023 på Lindenborg ( det er tidligere besluttet af sommerstævnet 2019 afholdes sammen med
DDM på Lindenborg).

5.3.2. Fremtidige sommerstævner (fra 2024-) drøftelse.
Ledelsen beder Landskonferencen drøfte, om BaptistKirkens ledelse skal arbejde på muligheden
for, at sommerstævnerne efter 2023 skifter mellem øerne og Jylland, således at sommerstævnet
afholdes i en længere periode (f.eks. 4 år) i en landsdel, og derefter afholdes i en tilsvarende periode
i en anden landsdel.
Spørgsmålet, om LK1 skal afholdes under sommerstævnet, har været rejst. Det er ledelsens
opfattelse, at dette giver den største samling om såvel landskonference som sommerstævne.
(Der henvises i øvrigt til skrivelse udsendt til menighederne 7. februar 2018, som findes her:
http://baptistkirken.dk/wp-content/uploads/pdf/180207-om-fremtidige-sommerstaevner.pdf)
5.4. Forretningsorden for BaptistKirkens Landskonference
Ledelsen foreslår følgende ændringer i forretningsordenen:
Forretningsordenen punkt 2.1. ændres til: ”Landskonferencen vælger efter forslag fra ledelsen en
ordstyrer og en viceordstyrer samt en sekretær og en vicesekretær.”
Forretningsordenens punkt 2.3 næstsidste punktum ændres til: ”Referatet underskrives af
Landskonferencens sekretærer, ordstyrere samt af formand og næstformand.”
Forretningsordenens punkt 6.2. ændres til: ”Opstilling af kandidater foregår ved forslag fra
menighederne og offentliggøres af BaptistKirkens sekretariat senest en måned før
Landskonferencen.
Forslag indsendes til BaptistKirkens sekretariat senest 6 uger før Landskonferencen. Menigheden
skal sikre, at der foreligger tilsagn fra kandidater, der opstilles.
Ledelsesmedlemmer, der er på valg, og som kan genvælges i henhold til pkt. 6.6., meddeler til
BaptistKirkens sekretariat senest 3 måneder før valget om man er villig til at opstille. Sekretariatet
meddeler menighederne mulighed for genvalg”
Ændringerne træder i kraft pr. 1.8.2018.
Bemærkninger: Ledelsen foreslår justeringer af forretningsordenen på baggrund af usikkerhed om
nogle procedurer. Ved opstilling af kandidater til ledelsen har det været uklart, hvem der skulle
indhente tilsagn fra de foreslåede, hvem der skulle sikre at forslag til kandidater blev meddelt
menighederne, ligesom det har været et ønske at præcisere, i hvilket omfang valgte medlemmer af
ledelsen var villige til genvalg. Der har også været tvivl om, hvem der skulle underskrive referater
fra Landskonferencen, og ledelsen har ønsket at foreslå en kompetencefordeling mellem ordstyrerer
og sekretærere for det tilfælde, at der skulle opstå uenighed om procedure mv.
5.5. Ny medarbejder i Rwanda og Burundi
Præsentation af Jonas Norgaard Mortensen og hans familie, som pr. 1.8.2018 udsendes foreløbig for
to år til Rwanda og Burundi, med bopæl i Rwanda.
5.6. Orientering om en kommende lægmandsuddannelse
På initiativ fra Lasse Åbom, præst i Immanuelskirken i Aarhus, arbejder ledelsen, Tjeneste- og
Uddannelsesudvalget (TU) og Teologisk Forum (TF) sammen om en to-årig teologisk uddannelse
for bl.a. prædikanter og gudstjenesteledere.
5.7. Orientering om Netværk for Teologistuderende
På initiativ fra Henrik Holmgaard, præst i Bethelkirken Aalborg, arbejder ledelsen og TU sammen
på at sikre, gerne sammen med andre frikirker, at teologistuderende fra BaptistKirken og evt. andre

frikirker på bl.a. universiteterne i Aarhus og København i første omgang bliver undervist i
frikirketeologi og danner et netværk.
5.8 Orientering om Mission i Danmark
Udvalget nedlægges i forbindelse med Lederkonferencen 2019. Udvalgets initiativer vil fortsat
være tilbud, som kan eksistere uden udvalget. Der orienteres også om et tilbud om opfølgning på
Innovativ Kirke.
6. Valg af formand og ledelsesmedlemmer
6.1. Formand for BaptistKirken for en étårig periode:
På valg er Per Beck, Karmelkirken Aalborg, der er villig til genvalg.
6.2. To medlemmer til BaptistKirkens ledelse med valgperiode på to år:
Vibeke Dalsgaard og Merete Gjerløv er på valg. Vibeke Dalsgaard, Pandrup Baptistmenighed,
er villig til genvalg, mens Merete Gjerløv ikke ønsker valg.
6.3. Valg af revisor for en to-årig periode.
Evan Klarholt er på valg.
Ledelsen indstiller at Evan Klarholt genvælges som BaptistKirkens revisor.
7. Vedtagelse af budget for 2019 (på LK2)
8. Fastsættelse af tid og sted for næste års Landskonference m.v.
- LK2 2018 afholdes efter tidligere vedtagelse på Rosborg Gymnasium, Vejle, lørdag d. 24.
november.
- Sommerstævnet 2019 afholdes efter tidligere vedtagelse på Lindenborg.
Bemærk herudover temadag, lederkonference og regionale samlinger, der er fastlagt i
konferenceåret 2018-2019:
Temadag:
Lørdag den 29. september 2018 i Odense: ”Kristentro for menighedens børn og unge.”
Regionale samlinger:
I forbindelse med udformning og udfyldelse af BaptistKirkens fælleserklæring for 2019-2024
afholdes tre regionale samlinger (kl. 19.00 – 21.30):
Mandag den 25/2 i Roskilde Baptistkirke.
Tirsdag den 5/3 i Bethelkirken, Aalborg
Onsdag den 6/3 i Brande Baptistkirke.
Lederkonference:
Fredag 5.-lørdag 6. april 2019 på Brandbjerg Højskole v. Jelling. Tema: ”Discipelskab”
9. Eventuelt

