
Nytårshilsen 
5. januar 2022 

 

Til alle medlemmer og venner af baptistmenighederne i Baptistkirken i 
Danmark 

 

BaptistKirkens ledelse vil ønske alle et godt nytår med håbet om Guds velsignelse over den enkelte og 
menighedernes og arbejdsgrenenes aktiviteter. 

Kort inden årsskiftet mellem 2020-21 fik kirkefolket en oplevelse, som uden tvivl vil blive skrevet ind i 
historien. Den 23. december aflyste Folkekirkens biskopper alle julegudstjenester af hensyn til smittefare 
for Corona efter myndighedernes opfordring. De fleste kirker og kirkesamfund fulgte trop og for første gang 
i tusind år blev juleevangeliet ikke læst fra landets kirker. Vi har dog gennem pandemien erfaret, at ordet 
kan formidles gennem mange medier, og det blev det også ved denne lejlighed. Dog oplevede vi nok alle 
sammen savnet af fællesskabet og den fælles glæde ved Jesu fødsel.  

Dette fortsatte ind i det nye år, hvor gudstjenesterne blev genoptaget, men med store restriktioner. Der 
blev også igen aflyst store arrangementer – herunder lederkonferencen og sommerstævnet.  

Efter aflysningen af sommerstævnet oplevede vi, at ønsket om at være sammen var stærkt og der derfor 
blev afholdt flere lokale arrangementer rundt om i landet med fokus på fællesskab. Et større tilbud var 
sommerfesten i Lindenborg. Vi glæder os over alle initiativer for at binde os sammen som kirkesamfund, 
om end ikke på landsplan, så dog i et samarbejde mellem menigheder lokalt. 

Vi er også glade, når vi tænker tilbage på, at det pinselørdag lykkedes sammen med Danmission, CCADK og 
Caritas at samle mange til en fredsvandring – Mayday-Myanmar – i København. Forholdene i Myanmar er 
stadig forfærdelige, og vi skal huske vores kristne brødre og søstre der, såvel som herboende, i vores 
forbøn.  

Landskonference 1 og 2, som blev afholdt i maj og oktober, viste os, at der stadig er mange, som er urolige 
for smitterisikoen, men også at vi har brug for og er glade for at være sammen, når det sker på en forsvarlig 
måde. 

Ledelsen ser frem til at mødes med menighederne her i 2022. Der har i efteråret været afholdt regionale 
møder om vores troslære og dette kulminerer med et fællesmøde den 26. marts 2022 i Odense. Ligeledes 
var menighedsudvikling på dagsorden. Derudover er vi igen begyndt på en besøgsrunde til alle menigheder. 
Det er altid berigende at mødes med jer lokalt og høre både om glæder og sorger – muligheder og 
udfordringer i den tjeneste, som Jesus har sat os i. Vi håber selvfølgelig også, at mange vil deltage i 
lederkonferencen i februar.  

At gå i Jesu fodspor i tjeneste for verden er noget vi gør i et kirkeligt fællesskab. Alle kristne har brug for 
visheden om at være en del af noget større – både landsdækkende og universelt. Vi har de sidste par år 
smerteligt set, hvad der sker, når dette – pga. pandemien – er blevet vanskeliggjort. Vi håber derfor, at 
mange menigheder og enkeltpersoner vil deltage i det fælleskirkelige arrangement Himmelske dage i Kristi 
Himmelfartsweekenden i Roskilde og i sommerstævnet på Lindenborg i uge 29. Det skaber gode relationer 
og sammenhængskraft i vores kirke, når vi lever sammen og arbejder sammen.     



Vi håber det nye år vil give os nye og stærkere muligheder for at fortsætte arbejdet med evangeliets 
formidling i vores land, såvel som et fortsat styrket kirkeligt samarbejde med vore partnere i Burundi, 
Rwanda og Myanmar. 

Med ønsket om Guds velsignelse over det nye år, sender BaptistKirkens ledelse vore bedste hilsner. 

 

Per Beck, Christian Bylund, Vibeke Dalsgaard, Bodil Højbak Møller, Moses Lal Bawi Peng, Biak Chin Par Lian 
(Chin Chin) og Torben Andersen 


