November 2021

Kollektplan for 2022

Kære menigheder!
Selv om vi ved, at mange menigheder har egne planer for indsamlinger og kollekter, sender vi alligevel
dette forslag til kollektplan. Planen inkluderer BaptistKirkens fælles projekter og de indsamlinger, vi
traditionelt støtter. Læs mere om projekterne i projektfolderen, der kan findes på hjemmesiden.
VI håber, at planen og de korte beskrivelser kan inspirere jer, og at I vil følge opfordringen til at optage en
eller flere kollekter til formålene i planen. Om I vil samle ind hver søndag, lave en månedlig kollekt eller
lade den løse kollekt gå til formålene er op til det, der passer ind i jeres øvrige program.
Mange hilsener
Torben Andersen og Per Beck

Januar: Himmelske Dage
Danske Kirkedage – nu kendt som Himmelske Dage – finder næste gang sted i Roskilde i 2022. BaptistKirken
har alle dage været engageret i Danske Kirkedage, og derfor vil vi gerne være med til at løfte kirkedagene til
en ny dimension – sammen med Folkekirken, den katolske kirke og de andre frikirker. Det koster mange
penge – og vi vil opfordre baptistkirkerne til at være med til at bidrage gavmildt. Det er mission i Danmark i
et økumenisk, synligt fællesskab.
Konto:3201 3201182417 mrk. Kirkedage
Februar: Baptisternes Verdensalliance (BWA)
Baptisternes Verdensalliance, som blev grundlagt i 1905, samler 245 kirkesamfund med 173.000
menigheder i 128 lande. De i alt ca. 49 mio. baptister i BWA inspireres til at stå sammen i tilbedelse og
fællesskab, fremelske passion for mission og evangelisering samt forsvare trosfrihed og menneskerettigheder. Herudover afhjælper BWA menneskelig nød gennem bistand og bæredygtig samfundsudvikling. Lad
os støtte BWA’s arbejde – med bøn og med en kollekt!
Konto: 3201 3201182417 mrk. BWA

Marts: Kirker, der virker
At hjælpe med til at udvikle vores søsterkirker i Afrika og Myanmar er en opgave, BaptistKirken lægger stor
vægt på. Det gør vi fx ved at støtte deres medarbejdere med uddannelse og kurser og ved at støtte deres
afholdelse af seminarer og årsmøder. Det er også en del af projektet, at der undervises i demokrati og
ligestilling, som ikke alle steder er en selvfølge. Derudover sender vi, når økonomien og de praktiske

omstændigheder tillader det, missionærer ud til at hjælpe partnerne med nogle af de opgaver, de ikke kan
løse alene. I 2021 udsendte vi Lise og Jep Emming til Burundi, hvor de i tæt samarbejde med UEBB støtter
nuværende projekter og igangsætter nye.
Konto: 3201 3201182417 mrk. IM-tema 5

April: baptist.dk
baptist.dk i bladform er i 15 år sendt ud til alle, der er i kontakt med en baptistmenighed. Lige nu får ca.
2.600 hjem baptist.dk, og bladet er dermed BaptistKirkens bredeste kontaktflade. baptist.dk er også et
webmagasin med samme navn og er også at finde på Facebook. Mens bladet har sin styrke i det lækre
design, som kan ligge fremme derhjemme, har webmagasinet og Facebook mulighed for at være aktuelt og
skabe debat. Bladet finansieres udelukkende af bidrag fra menigheder og private, så giv gerne en god
kollekt!
Konto: 3201 3201182417 mrk. baptist.dk

Maj: Kvindenetværket, Mors dag
I lighed med tidligere år vil Kvindenetværket også i 2022 bede om en kollekt på Mors dag. De indsamlede
midler skal gå til årsindsamlingen ”Støt Didi og andre bulgarske kvinders arbejde blandt sårbare kvinder og
romabørn”. Pengene skal anvendes både til evangeliske og sociale projekter. Kvindenetværket sender også
kasser med tøj og andet til menigheder i Bulgarien. I 2021 er der i alt sendt 114 kasser og 15 babylifte. Læs
mere på Kvindenetværkets hjemmeside www.baptistkvinder.dk
Konto: 3219 3208031953 mrk. Mors dag

Juni: Hjælp til Myanmar
Vi har de senere år støttet skolegang til internt fordrevne – altså flygtninge i eget land – i Myanmar. Vi
fortsætter med at støtte internt fordrevne i 2022, men vil fokusere på at støtte adgang til sundhedsydelser.
Siden militærkuppet i februar 2021 er mange hospitaler lukket og der er få sundhedsfaciliteter tilgængelige.
I Chin-staten er der siden etableret private ’undergrunds-klinikker’, der arbejder under vanskelige vilkår og
uden midler og udstyr. Det betyder, at der er vanskelig adgang til selv basale sundhedsydelser med de
konsekvenser for folkesundheden, det kan have.
I samarbejde med herboende chin’er og Chin Baptist Convention vil vi hjælpe så mange som muligt med de
midler, vi i fællesskab kan samle ind.
Konto: 3201 3201182417 mrk. IM-tema 7

Juli og august: Menigheder, der vokser
I Burundi og Rwanda er menighedsplantning en helt naturlig del af det at være kirke. Gode og dynamiske
præster og andre medarbejdere er en forudsætning for sunde menigheder, og med det voksende antal
menigheder er der brug for uddannede præster og evangelister. På præsteskolen i Rubura uddannes lige nu
30 nye præster, 75 evangelister og 60 ungdomsledere. Menighedsplantninger skaber også behov for kirker
at mødes i, og vi støtter kirkebyggeri med det, de lokale ikke selv kan finansiere – ofte tag, døre og vinduer.
I Rubura fortsætter landbrugsprojekterne, som dels skal uddanne deltagerne i nye landbrugsprojekter og
dels skal skaffe præsteskolen en indtægt.
Konto: 3201 3201182417 mrk. IM-tema 6

September: Dansk Missionsråd (DMR)
DMR er en paraplyorganisation for danske missionsselskaber og kirkesamfund, der er aktive i mission, og
søger på forskellig vis at støtte arbejdet både med uddannelse, indsamlingsaktiviteter og ved udgivelse af
tidsskriftet Ny Mission. I efteråret samles ind til DMR i mange af landets kirker, og kollekten fordeles til
medlemmernes (herunder BaptistKirkens) missionsprojekter.
Konto 4190 0010850789 mrk. kollekt

Oktober: Uddannelse for alle i Rwanda og Burundi
Under overskriften ”Uddannelse for alle” samler vi ind til vores børneprojekter og alfabetiseringsprojekter i
Rwanda og Burundi. Begge indsatser arbejder også med de meget succesfulde spare-lånegrupper. I
projekterne vil der især være fokus på, at piger og kvinder tilbydes den skolegang, de ellers ikke ville få, og
der vil være støtte til det store arbejde, som kvindeafdelingerne i vores samarbejdskirker udfører. I de
senere år har arbejdet hos den udsatte befolkningsgruppe Batwa fået mere fokus. Det arbejde vil blve fulgt
op i den kommende tid.
Konto: 3201 3201182417 mrk. IM-tema 4

November: Nye trosfællesskaber
”Jeg hørte Gud kalde på mig: ”Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå ud og tale på mine vegne?” Men nu sagde
jeg modsat før: ”Det vil jeg! Send mig!” – Sådan læser vi om profeten Esajas’ kald til tjeneste i Es.6,8
(Bibelen 2020). Gud kalder uden ophør mennesker til tjeneste – også i disse år. Kaldet til mission lyder på
mange måder, men handler altid om menneskers engagement og lydhørhed overfor Guds kald til handling i
en given situation. ”Hvem vil være med til at skabe nye trosfællesskaber og plante nye menigheder?” –
spørger vi i fællesskabet i Baptistkirken i Danmark og vi tilføjer: ”Hvem vil være med til at støtte
økonomisk?”
Der er her brug for dels mennesker og menigheder, der hører kaldet til at være med til at skabe nye
trosfællesskaber og plante nye menigheder og dels mennesker og menigheder, der vil bidrage økonomisk.
Begge dele er vigtige.
Konto: 3201 3201182417 mrk. nye trosfællesskaber
December: Bibelselskabet
Bibelselskabets formål er at udgive Bibelen og bibelsk materiale og at fremme bibelbrug. Bibelselskabet
støtter også internationalt bibelarbejde. Der udgives alt fra børnebibler til tykke studieudgaver – og i alle
former fra bøger til lydfiler og film på tegnsprog. Internationalt er Bibelselskabet med til at arbejde for, at
Bibelen er tilgængelig for alle i alle egne af verden.
Konto: 3001 0002002086 mrk. nytårskollekt

