Landskonference 2, 24. nov. 2018
på Rosborg Gymnasium, Vejle
Velkommen til vores landskonferences 2. del i 2018.
Vi håber, alle menigheder kan deltage!
Dagen vil få følgende program
09.30
Ankomst og kaffe
10.00
Velkomst v. formand Per Beck og nadvergudstjeneste v. næstformand Torben Andersen
og generalsekretær Lone Møller‐Hansen
10.30 – 11.30 ”Vær modig – vov noget stort!” v/ Jenni Entrican, EBFs præsident (se præsentation her‐
under)
11.30 – 12.00 Dagsorden pkt. 1‐3
12.00 – 12.45 Middagsspisning
13.00 – 14.00 Dagsorden pkt. 4‐8
14.15 – 15.45 ”En kirke på vej” – Fælleserklæringen 2019‐2024
15.45 – 16.00 Afslutning

Dagsorden
1. Konstituering
2. Procedure for arbejdet med fælleserklæringen – ”En kirke på vej”
3. Implementering af trossamfundsloven – orientering.
4. Forslag om vedtagelse af budget 2019, (se nedenfor)
5. Forslag til vedtægtsændring (se nedenfor).
Forslaget bygger på ønsket om at udvide ledelsen fra 5 til 7 personer, hvilket kræver at ved‐
tægter og forretningsorden justeres
6. BASIS – teologisk grunduddannelse v/Lasse Åbom
7. Datoer:
Lederkonference 5.‐6. april 2019, Brandbjerg Højskole v. Jelling
Regionalmøder i 2019 kl. 19.00‐21.30: ”En kirke på vej” – Fælleserklæringen.
25. februar – Roskilde Baptistkirke
5. marts – Bethelkirken, Aalborg
6. marts – Brande baptistkirke
LK1: 22. juli 2019 på Lindenborg
LK2: 16. november 2019 i Vejle
8. Eventuelt
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Jenni Entrican, EBFs formand
Lone Møller‐Hansen præsenterer her Jenni Entrican, formiddagens taler:
”Hun er formand for EBF, European Baptist Federation, i den indeværende
to‐års periode, 2017‐2019.
Hun er også tidligere formand for det engelske baptistsamfund. Egentlig
uddannet lærer og først som midaldrende studerede hun teologi og blev
præst. Overalt bringer Jenni friske indtryk af det at være kristen og kirke i
dag. Hun var netop en af foregangskvinderne i England for det, der hedder
”Fresh Expressions”. Hun har gjort sine egne erfaringer som lokal præst i
eksperimenterende kirker. Og over alt er hun baptist, men ikke bange for at
søge grænserne for sit eget kald og fra Guds kald til Hans Kirke i foran‐
dringstider. Hun stoler på Jesu vejledning og inspiration af Helligånden. Et
dejligt bekendtskab!
Lørdag formiddag før Landskonference 2 – før vi tager hul på drøftelserne omkring den kommende Fælleser‐
klæring, vores arbejdsprogram for de næste fem år – vil hun inspirere os til at turde mere – på engelsk: ”Have
courage – dare greatly”. I tillid til at Gud bærer os og at Helligånden inspirerer os til at vove nyt.”

14.15‐15.45
”En Kirke på Vej” – drøftelse.
Vi begynder arbejdet med fælleserklæringen. Der fremlægges en skitse til overskrifter, som menighe‐
derne bedes melde ind på, bl.a. på baggrund af drøftelser hjemme og inspireret af dagens forløb.
Processen med udarbejdelse af ny fælleserklæring ledes af konsulent Mette Holmgaard.

Ad 4.: Forslag budget 2019
Ledelsen foreslår efter indstilling fra Økonomiudvalget budgetforslag 2019 til Landskonferencen til ved‐
tagelse.
Budget 2019 – Ledelsens bemærkning
Ved forelæggelsen af budget 2017 bemærkede ledelsen og Økonomiudvalget, at vi kunne have under‐
skud 2‐3 år, men herefter måtte der foretages drastiske ændringer i de økonomiske prioriteter for at
kunne fortsætte en ansvarlig drift.
2019 budgettet fremlægges med underskud.
Siden udmeldingen omkring budget 2017 har vi modtaget gaver og arvebeløb, der giver større reserver
på nogle områder, end vi kendte i 2016.
Vi har lykkeligvis set en stigning i bidragene fra menighederne og vi har fået tilsagn om, at vore Chinme‐
nigheder vil have samme %‐vise bidrag til basisbudgettet som øvrige menigheder i BiD.
Alt dette betyder, at den økonomiske situation er forbedret i forhold til, hvad vi kunne forudse i 2016,
og Økonomiudvalget og Ledelsen finder det derfor forsvarligt, at 2019 budgettet opererer med et un‐
derskud, når vi samtidig mener at have vurderet menighedernes bidrag forsigtigt.
Det skal ikke skjules, at for at undgå kraftigere økonomiske prioriteringer (nedskæringer) på længere
sigt, skal den positive udvikling i menighedernes bidrag fortsætte, hvilket vi ser frem til.
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Ad 5. Vedtægtsændring
Ledelsen foreslår,
At der foretages følgende vedtægtsændring.
§7.1 (første punktum) ændres til:
BaptistKirkens ledelse består af formanden og 6 medlemmer.
At der foretages følgende ændring i Landskonferencens forretningsorden.
Valg af ledelse
6.1. (andet punktum) ændres til:
Der vælges formand og seks medlemmer.
6.5. (første punktum) ændres til:
Der vælges hvert år tre medlemmer til ledelsen.
For at få gyldighed skal vedtægtsændringen vedtages ved LK2 og LK1 2019.
Såfremt ændringerne vedtages, træder disse i kraft ved LK1, således at der ved LK1 2019 skal vælges 4
medlemmer til ledelsen, hvor den af de valgte med det laveste stemmetal vælges for et år.
(Vedtægter og forretningsorden kan findes i håndbog 2018 side 57‐63 eller på BaptistKirkens hjemme‐
side i Værktøjskassen).
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