
Noter fra ledelsesmødet den 25. januar 2019 
 
BaptistKirkens ledelsen holdt møde i Aalborg den 25. januar. Forud for mødet fik vi mulighed for at bese Ullas 
nye arbejdsplads og de faciliteter, vi som lejere kan trække på i Citykirken (Mosaik tidl. Pinsekirken). 
 
Fælleserklæringen – en kirke på vej 
Ledelsen og konsulent Mette Holmgaard har siden Landskonference 2 arbejdet med at samle de mange input til 
arbejdet med fælleserklæringen – En kirke på vej. På mødet blev der lagt sidste hånd på forberedelsesmaterialet 
forud for de regionale møder i Roskilde Baptistkirke (25/2), Bethelkirken, Aalborg (5/3) og Brande Baptistkirke 
(6/3). 
Invitation og forberedelsesmaterialet kan hentes på hjemmesiden fra menighedsforsendelse 30.01.2019, og 
formand Per Beck ser frem til tre inspirerende samlinger, hvor vi bliver konkrete om, hvordan vi realiserer 
målsætningerne. Vi håber, at både menigheder og enkeltpersoner vil arbejde med indholdet frem mod de 
regionale møder. 
 
Nye trosfællesskaber 
BaptistKirkens ledelse havde i sommeren 2018 et møde med Bethelkirkens menighedsråd, hvor der blev drøftet, 
hvordan der kan skabes en struktur, som støtter op om mennesker, som ønsker at danne nye trosfællesskaber.  
Denne drøftelse blev fortsat idet Lars Midtgaard deltog i en del af mødet.  
Samtalen viste enighed om, at menighedsplantning er en vigtig del af vores kirkesamfunds arbejde. Det er derfor 
vigtigt, at vi arbejder på, at alle – både menigheder og enkeltpersoner – i vores kirkesamfund får dette 
spørgsmål sat på dagsordenen.  
Dannelse af nye trosfællesskaber betyder ikke altid dannelse af nye menigheder, men kan også være 
husmenigheder og cellegrupper i samarbejde med en eksisterende menighed. Uanset hvordan 
trosfællesskaberne organiseres, er det vitalt, at kaldet er tilstede hos stifterne, men der er også brug for 
vejledning, forbøn og økonomiske midler fra både lokale menigheder og trossamfundet centralt. 
 
Himmelske dage 
Det tværkirkelige arrangement Himmelske dage (Danske Kirkedage) bliver afviklet fra 30. maj – 2. juni 2019 i 
Herning. På dagene etableres der et ”Mulighedernes Marked”, hvor forskellige kirker og organisationer kan få en 
bod (et telt) og her både have informationsmateriale og lave forskellige aktiviteter.  
BaptistKirkens ledelse undersøger i øjeblikket muligheden for samarbejdspartnere men regner under alle 
omstændigheder med at etablere et telt på Himmelske dage.  
 
Trosformidling til børn og unge 
I efteråret 2018 blev der afholdt en meget spændende temadag om trosformidling til børn og unge. Efter 
temadagen afholdt BaptistKirkens ledelse et møde med Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund og Danske 
Baptisters Spejderkorps om emnet. Her blev vi enige om, at ledelsen udarbejdede et oplæg om emnet. Dette 
oplæg blev diskuteret på ledelsesmødet og vil blive udsendt som oplæg til endnu et fællesmøde mellem de 
nævnte organisationer den 23. marts.  
 
”Topmøde” 
Efter ledelsesmødet var der ”topmøde” med deltagelse af formænd og generalsekretær/missionsforstander i 
BaptistKirken og Missionsforbundet. Mødet havde fokus på samarbejdsområder mellem de to kirker både 
vedrørende ”flagskibet” sommerstævnerne og også på andre områder. Der arbejdes med et samarbejdspapir, 
der skal behandles på et fællesmøde mellem de to kirkesamfunds ledelser i maj. 


