Det Dansk Missionsforbund og Baptistkirken i Danmark
Samarbejdspapir
Ledelserne i de to kirkesamfund har på et fællesmøde vedtaget, at der udarbejdes et samarbejdspapir.
Dette papir omhandler de områder, hvor kirkesamfundene samarbejder, og hvor vi ser muligheder for
et udvidet samarbejde.
De to kirkesamfund er og vil fortsat arbejde som to selvstændige kirkesamfund. Vi vil samtidig søge
områder, hvor vi i fællesskab kan fremme forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus som frelser og
herre og udmønte forkyndelsen i tjeneste i verden.
Sommerstævner
De to kirkesamfund har vedtaget, at der holdes fælles sommerstævner foreløbig frem til og med 2023.
Med de fælles sommerstævner ønsker vi at kalde til omvendelse og discipelskab, at give inspiration til
den daglige tjeneste, at udnytte at vi kan mere programmæssigt i fællesskab end hver for sig, samt at
arbejde for større enhed i Kristi legeme.
Sommerstævnet er også identitetsskabende for de to kirkesamfund gennem afholdelse af
landskonference/repræsentantskabsmøde. Stævnerne skal have en bredde, hvor aktuelle kristne
spørgsmål og emner kan debatteres i forhold til den kristne tro som hjælp i de lokale menigheders
arbejde.
Der er udarbejdet et værdipapir, som gælder for samarbejdet omkring sommerstævnet.
Børne- og ungdomsarbejdet
MBU og BBU har gennem en årrække etableret samarbejde på en række områder. Kirkesamfundene
glæder sig over at samarbejdet stadig udvikles, og kirkesamfundene opfordrer børne- og
ungdomsorganisationerne til at videreudvikle samarbejdet på relevante områder.
Kirkesamfundene og børne- og ungdomsorganisationerne kan arbejde sammen om f.eks. fælles
undervisning, hvor det findes relevant.
Kirkesamfundene og organisationerne kan fælles arbejde med ajourførte vejledninger for
krisehåndtering og handleplaner vedrørende mistanke om overgreb.
Det bør ligeledes undersøges om spejderne i de to kirkesamfund stærkere kan inddrages i samarbejdet.
Inspiration – sparring – udvikling
De to landsledelser mødes en gang årligt og formændene og generalsekretær/missionsforstander
mødes 2-3 gange årligt (”topmøder”). Disse anledninger giver mulighed for gensidig orientering og
inspiration til arbejdet i kirkesamfundene. Vi vil forsætte med den gensidige kontakt og arbejde frem
mod, at fællesmøderne fører til fælles handling.
International mission:
Den praktiske tilrettelæggelse af international mission er forskellig i kirkesamfundene, men vi vil
opfordre til minimum et årligt møde mellem forbundsrådets ansvarlige for området og BaptistKirkens
sekretær for international mission.

Lovgivning, fortolkninger, høringer:
De to kirkesamfund vil i forbindelse med udarbejdelse af høringer til lovforslag, fortolkninger af
gældende regler, samt formidling af myndighedstilkendegivelser af væsentlig betydning gensidigt
orientere hinanden, og hvor det måtte være hensigtsmæssigt udarbejde fælles høringsbidrag.
Uddannelse – undervisning
Kirkesamfundene vil søge forud at orientere hinanden vedrørende undervisnings- og
uddannelsesinitiativer og overveje, om initiativer kan være et fælles tilbud, eller om der sker en særlig
orientering indenfor det andet kirkesamfund.
Udgivelser
Begge samfund ser værdi i, at der udarbejdes identitetsstyrkende udgivelser. I det store område, hvor
vi deler teologisk forståelse, vil vi undersøge, i hvilket omfang der kan være tale om fælles udgivelser af
læremæssig, undervisningsmæssig eller inspirativ karakter.
Menighedsplantning og vitalisering af eksisterende menigheder
Kirken er kaldet til mission. Vi kan her lære af hinanden og inspirere vore menigheder til at aktivere så
mange medlemmer som muligt til at være med i tjenesten. Vi kan arbejde med en koordinering af
indsatsen i vort land, så vi bruger de ressourcer, vi har fået stillet til rådighed på den rigtige måde, dels
ved at vi ikke falder over hinanden ved menighedsplantning, dels ved at vi puljer kræfterne, hvor dette
giver mening for at nå længere i tjenesten.
Vi vil være åbne overfor, at nye menigheder kan have tilknytning til både BaptistKirken og til Det
danske Missionsforbund.
Vi vil hjælpe hinanden til at tjene næsten, i en tid hvor flere og flere er udfordret såvel åndeligt som
materielt.
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