BaptistKirkens projekter
Status 2018 og oversigt pr. 30. april 2019
I et forsøg på at øge kommunikationen om, hvordan indsamlingerne til
BaptistKirkens projekter skrider frem, kommer her en oversigt. Oversigten viser
for hver enkelt projekt hvordan indsamlingen gik i 2018, og hvor langt vi er nået pr. 30. april 2019.

Projekt 1: baptist.dk
Til baptist.dk (blad, webmagasin og Facebookside) blev der i indsamlet 488.289 kr., hvilket er mere end
årets indsamlingsbudget på 400.000 kr. Et godt resultat som viser, at mange, både menigheder og private,
bakker op om vores fælles blad. Det gode indsamlingsresultat betyder, at 77.858 kr. er overført til bladets
drift i 2019.
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Projekt 2: 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.
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på 18.713 kr., men takket være overskud af tidligere års indsamlinger har projektet en saldo på ca. 47.000
kr. af overføre til 2019. Der er endnu ikke indbetalt bidrag til projektet i 2019.

Projekt 3: Himmelske Dage - på heden og andre steder
Danske Kirkedage, som har været afholdt siden 1971, har fået et nyt ansigt med langt større synlighed i det
offentlige rum. I 2019 er det Herning bymidte og Boxen der bliver rammen, og derefter er det meningen at
Himmelske Dage afholdes hvert andet år skiftevis i København og i provinsen. I BaptistKirken har vi
forpligtet os til at bidrage med 12.500 kr. om året i de kommende 6 år, som er en prøveperiode.
Der er endnu ikke indbetalt bidrag til projektet.

Afsluttet i 2018:
Projekt Uddannelsesstøtte
At projekt uddannelsesstøtte er afsluttet er selvfølgelig ikke rigtigt. Men som konsekvens af, at Nibe
menighed i 2018 gav en stor gave til netop uddannelse af præster, er det besluttet at give projektet en
pause som indsamlingsprojekt.
Der var budgetteret med at indsamle 50.000 kr. i 2018 Indsamlingsresultatet blev 28.063 kr.
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Projekt 4: Uddannelse for alle (International Mission)
Til ”Uddannelse for alle” som
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ved årsskiftet er ca. 708.000 kr., men da projektet dækker over mange delprojekter er der brug for en vis
buffer for at sikre kontinuiteten i aktiviteterne, ligesom der skal bruges penge til vores egenandel af to

eksterne projekter, som er ved at blive afsluttet. Indsamlingen i 2019 er godt i gang, og da
indsamlingsbehovet er mindre end i 2018 skal målet nok blive nået.
200.000

IM tema 4: Uddannelse for alle 2019

150.000
100.000
50.000
0
jan feb mar apr maj jun

jul aug sep okt nov dec

Projekt 5: Kirker, der virker (International mission)
Projektet, som støtter udsendte medarbejdere og vores søsterkirker i Burundi, Rwanda og Myanmar, havde
et budget i 2018 på 175.000 kr. Det lykkedes at indsamle i alt 186.306 kr., et flot resultat. Da projektet kun
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TAK for ethvert bidrag!
Konto 3201 3201182417 (menigheder) / Konto 3201 10042879 eller MobilePay 90519 (private)
Mærk indbetalinger med projektnummer eller -navn

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 og det tilknyttede
landbrugsprojekt, som på sigt skal gøre præsteskolen mere selvfinansierende. Desuden støtter vi et
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Projekt 7: Internet fordrevne i Myanmar
I samarbejde med Myanmar Baptist Convention og Kachin Baptist Convention støtter vi et projekt for
internt fordrevne i Myanmar, 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., og takket være en stor ekstraordinær gave blev der indsamlet
244.081 kr. Da det er besluttet, at projektet skal fortsætte frem til 2021, skal der nok blive brug for de
165.545 kr. som kan overføres til 2019.
I 2019 er der, frem til 30. april, indsamlet 6.000 kr. ud af de budgetterede 100.000 kr.
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