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Baptistkirken mister præster - men vokser blandt
migranter

Mens færre etniske danskere overtager deres forældres baptistiske tradition, sørger migrantmenigheder for, at antallet af baptistmenigheder er
stabilt i Danmark. Her ses afrikanske baptister i Broholmkirken i Hvidovre, International City Baptist Church (ICBC) i 2007. Foto: Peter Kristensen
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Baptistkirken i Danmark mister præster til andre kirkesamfund, men får
Baptistkirken i Danmark
samtidig flere migrantmenigheder. Formand ser både positivt og bekymret
Baptistkirken er et protestantisk
på udviklingen
kirkesamfund, stiftet af engelske
Besøger man en dansk baptistkirke i 2019, er der nu større sandsynlighed end
tidligere for, at man vil blive mødt med forkyndelse på enten den burmesiske
dialekt chin eller på engelsk for en broget menighed af indvandrere fra Afrika.
Kommer man ind i en etnisk dansk menighed, vil det samtidig være mere
udbredt end tidligere, at gudstjenesten er ledet af en læg person, fordi præsten
er søgt mod en anden kirkelig retning.
“Hvis vi foretager en fremskrivning, vil vi opleve, at der er flere baptister, der
dør, og færre der kommer til,” siger Per Beck, formand for Baptistkirken i
Danmark, der både ser lyse og mørke sider ved fremtiden.
“Det er selvfølgelig smertefuldt, når vores præster søger andre græsgange,
og der er menigheder, der ikke kan få nye medarbejdere. Omvendt har vi
traditionelt set været drevet af lægfolk og frivillige, og hvis vi ser på udviklingen,
er det måske den vej, vi er ved at gå igen.”
Migranter opvejer tilbagegang blandt danske baptister
Siden 2010 har baptistkirkerne godt nok kun mistet 133 medlemmer, så der ved
udgangen af 2017 i alt var 5167 medlemmer i Danmark.
Men samtidig har mindst syv præster fratrådt deres stilling, flere er søgt mod
andre kirkesamfund uden at blive erstattet af nye, og en markant tilbagegang
blandt etnisk danske medlemmer er udelukkende opvejet ved, at der er kommet
16 nye migrantmenigheder til.
"Hvis vi tænker en generation tilbage, var det mere almindeligt, at børn, der
voksede op i menighedshjem, også selv engagerede sig i menigheden. Det er
mindre typisk i dag," siger Per Beck.
Der var i alt 53 baptistmenigheder i Danmark i slutningen af 2017 - det samme
antal som i 2010 - og selv om antallet ligger stabilt, ser formanden alligevel
bekymrende tegn for fremtiden.
“Nu kommer der ikke så mange indvandrere til landet for øjeblikket, så dem, der
bliver medlemmer hos os, er typisk dem, der har været i landet flere år i
forvejen."
Integration af indvandrere vil opretholde medlemstal
Herpå fremhæver han baptisternes historiske baggrund for at finde lyspunkter
for kirkesamfundet i Danmark. De første danske baptister stiftede den første
frikirke i Danmark i 1839, og i løbet af 1800-tallet udvandrede flere af dem til
USA, hvor de startede endnu flere menigheder.
Per Beck henviser til, at de danske menigheder hurtigt blev en integreret del af
det amerikanske samfund, og at de fleste gudstjenester allerede var skiftet fra
dansk til engelsk i begyndelsen af 1900-tallet.

prædikanter i 1609.
Den første baptistkirke i Danmark blev
oprettet i 1839.
I 2017 var der 53 menigheder og i alt 5167
medlemmer fordelt over hele landet. Der
er 10 fuldtidspræster, og ved seneste
opgørelse i 2018 var der 16 vakante
stillinger.
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Baptistpræster skifter kirkeretning
De seneste år har ﬂere baptistpræster
valgt at forlade Baptistkirken i Danmark,
og i ﬂere tilfælde er det sket, uden at de
er blevet erstattet af nye. Her er en liste
over præsterne og deres nye kirkelige
tilhørssted:

Henrik Holmgaard er stoppet som præst i
Bethelkirken i Aalborg for at skrive Ph.D. i
Amsterdam og være leder af Studiecenter
for Menighedsbaseret Teologi. Han er
endnu ikke blevet erstattet.
Rikke Nilsson er stoppet som præst i
Lyngby Baptistmenighed, efter at
præstestillingen er blevet nedsat til 50
procent. Hun er endnu ikke blevet
erstattet.
Claus Bækgaard fra Baptistkirken i
Roskilde starter til sommer 2019 som
præst i pinsekirken Bykirken i Odense.
Han er endnu ikke blevet erstattet.
Poul Asger Beck er stoppet i Silkeborg
Baptistmenighed for at blive
folkekirkepræst i Viborg Stift. Han er
endnu ikke blevet erstattet.
Thomas Willer er tidligere præst i
Kristuskirken/Regen på Nørrebro.
Flyttede i 2017 til Aalborg for at blive
menighedsplanter for Vineyard. Henrik
Nissen har overtaget jobbet på Nørrebro.
Jacob Broholm Møller skiftede fra
Karmelkirken i Aalborg til folkekirken i
Nordrupøster Sogn ved Ringsted.
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Den samme udvikling, forudser han, vil ske med migrantmenighederne i
Danmark.
“Det er spørgsmålet, om gudstjenesterne på chin for eksempel vil falde væk, når
vi kommer en generation længere frem. Det tror jeg, at de vil. Til den tid taler
børnene dansk, og når vi taler med de burmesiske migranter, er de bevidste om,
at integrationen efterhånden vil slå igennem.”
Dermed vil der også i fremtiden være danske baptistmenigheder, mener
formanden.
Formand: Baptistkirken kan tiltrække nye i tid med opbrud
Det på trods af, at flere baptistpræster de seneste år har taget embede hos andre
kirkesamfund. En præst har søgt mod den voksende bevægelse Vineyard, en
anden er blevet præst i pinsebevægelsen, mens yderligere to præster er blevet en
del af folkekirken.
Per Beck har svært ved at svare på, om det er en tendens, der vil fortsætte.
“Medlemsmæssigt ligger vi stabilt, men om vi er ved at miste terræn til andre
kirkesamfund, er svært at sige,” siger han.
“En kirkes fremtid er ikke bare noget, man kan regne på. Det kan også være, at
Vor Herre vil noget andet med os. Det kan være, at der folk vil søge mod andre
måder at være kirker på, og jeg tror, at det opbrud, vi også ser finde sted i
folkekirken, er udtryk for, at mange efterlyser en større grad af frihed til at være
kirke og mindre styring fra staten.”
Baptister byder ind med debat om dåb og demokrati
Baptistkirkens formand ser samtidig sin egen kirkes særkende som noget, der vil
vække genklang blandt mange: Direkte demokrati, et engagerende fællesskab,
der bygger på frivillighed og den personlige stillingtagen til dåb.
“Senest har der været en debat blandt folkekirkepræster om dåbspraksis, hvor
man nærmer sig en baptistisk opfattelse af, at barnet er Guds barn. Vi skal ikke
gå ind og fortælle, hvad folkekirkelig præster skal mene, men vores opfattelse
er, at det ikke er dåben, der frelser, det er Gud.”
“Så det er klart, at vi også har en relevans i fremtiden som kirkelig organisation
og noget at byde ind med i den kirkelige debat.”
Formanden for Baptistkirken i Danmark sætter samtidig sin lid til, at der i
fremtiden vil komme flere nye præster til baptistkirkerne.
Sammen med andre frikirker har Baptistkirken nemlig været med til at oprette
det nye Studiecenter for Menighedsbaseret Teologi, der skal ruste
teologistuderende til et virke som præst i en frikirke.
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Tidligere baptistpræst: Derfor skiftede jeg til
folkekirken

Kirke.dk

Ansv. chefredaktør

Redaktør

Om Kirke.dk

Andre sites

Udgivet af Kristeligt Dagblad
Vimmelskaftet 47
1161 København K
Tlf. 33 48 05 00
Abonnement: service@kirke.dk
Kontakt: redaktion@kirke.dk

Erik Bjerager

Kåre Gade

Kontakt
Om os

Kristeligt-Dagblad.dk
Kristendom.dk
Religion.dk
Etik.dk
Foredragslisten.dk

Følg Kirke.dk:

