Kandidatskema – Formandsvalg
Navn
Per Beck

Menighed

Karmelkirken, Aalborg

Alder

68 år

Kort beskrivelse af
erfaringer som jeg
bringer med fra eks. mit
frivillige arbejde i kirken
eller andre
sammenhænge

Menighedsrådsmedlem og -formand i Karmelkirken
Forhandlingsleder, Karmel
Menighedsrepræsentant i BiD.
Lægprædikant, Karmel.
Formand for Ungdomsforbundet i 70’erne; medlem af
missionskommiteen og næstformand 1975 – 1991.
(2 år i missionskommiteen i 00’erne).
Næstformand BiD 2016-2017, og formand BiD 2017-2019
Arbejdsliv:
Ledererfaring som vicerektor og rektor i gymnasieskolen 1975 –
2015. Vikar i Gymnasieskolen 2016-

Mine visioner for
fremtidens BiD:
(Hvad ser jeg som vigtigt,
for at de lokale kirker kan
udfolde deres
potentiale?)

Menighederne mødes i BiD i et tillidsfuldt samarbejde om opgaver,
den enkelte menighed ikke alene kan løse, og til gensidig inspiration
og kaldsudfordring.
I åbenhed drøfter vi evangeliets udfordringer i dagens samfund og
finder løsninger, Gud kalder os til. Vi respekterer de løsninger
menighederne hver for sig når frem til under Åndens ledelse.
BiD skal stå bag menighederne i praktiske forhold som serviceorgan,
som f.eks. sikre menighedernes muligheder for at anvende de
muligheder det verdslige samfund stiller til rådighed – altid uden at
gå på kompromis med evangeliets krav.
Være med til at arbejde for uddannelse af medarbejdere til tjeneste
i menighederne og BiD af såvel præster som ”lægfolk”
At være en aktiv spiller for at sikre friheden til at forkynde ordet
som vi kaldes til.
At være med til at sikre en baptistisk stemme i det danske kirkelige
landskab og fælleskirkelige aktiviteter.
At arbejde for en koordinering af aktiviteter og tiltag i BiD så vi kan
lære af hinanden og undgå, at alle skal opfinde de samme løsninger.

Kandidatskema – Ledelsesvalg
Navn

Torben Andersen

Menighed

Hjørring Baptistkirke

Alder

61 år

Kort beskrivelse af
erfaringer som jeg
bringer med fra eks. mit
frivillige arbejde i kirken
eller andre
sammenhænge

Voksede op i menigheden på Bornholm. Døbt som 17-årig og fik som
ung lederansvar i søndagsskole, juniorklub, ungdomsforening og var
lægprædikant inden præsteuddannelsen i Tølløse 1981-84. Dog først
uddannet kommis i Brugsen.
Har været ungdomssekretær i DBUF (BBU) og præst i KristuskirkenKbh., Bornholm, Pandrup-Birkelse og nu i Hjørring siden 2010.
Har før været i missionskomite og udvalgsformand i BiD, medlem af
stævneudvalg, Baptist redaktion og Teologisk Forum. Senest blev jeg
valgt til ledelsen igen i 2017.
Har en Master i praktisk teologi fra IBTS i Prag 2014.

Mine visioner for
Gudsrigets komme midt iblandt os og lydhørhed overfor Jesu kald til
fremtidens BiD:
at følge ham i ord og handling.
(Hvad ser jeg som vigtigt,
• At vi bliver bedre til at tage ved lære af hinanden som lokale
for at de lokale kirker kan
baptistmenigheder og af andre kirkelige konfessioner
udfolde deres
(herunder folkekirken) og nye kirkelige fællesskaber.
potentiale?)
• At det må lykkes at integrere migrantmenighederne i BiDs store
fællesskab og at vi gensidigt kan inspirere og lære af hinanden
til fælles gavn og Gud til ære!
• Fornyelse af gamle menigheder og se nye trosfællesskaber
vokse frem (inkl. plantning af nye menigheder).
• Øge samarbejdet med Det Danske Missionsforbund.
• Styrke fællesskabet blandt præster i BiD – og i særdeleshed
opmuntre og vejlede kommende præster og finde
ansættelsesmuligheder i lokale menigheder, evt. i
centermenigheder eller regionalt.
• Styrke trosoplæringen hos vore børn og unge.
• Støtte de unge generationer til at tage lederansvar.
• At vi sammen i BiD kan skabe rammer for en mangfoldig
mission nationalt og internationalt og gøre det fælles, som vi
ikke kan gøre alene lokalt eller sammen med nabokirken.
• Opmuntre hinanden til at lokalt arbejde med BiDs nye
fælleserklæring: En kirke på vej med Kristus!

Kandidatskema – Ledelsesvalg
Navn

Lotte Holm Boeriis

Menighed

Korskirken, Herlev

Alder

50 år

Kort beskrivelse af
erfaringer som jeg
bringer med fra eks. mit
frivillige arbejde i kirken
eller andre
sammenhænge

Vokset op i Baptistkirken og døbt som 12-årig
Har hele mit liv arbejdet med børn, som også er et at de områder,
jeg brænder for.
Er leder af et gospelkor.
Har tidligere siddet i Missionskomiteen og via dette arbejde
deltaget i DBS korpsrådsmøder.
Havde sæde i det daværende hjemmemissionsudvalg.
Har siden jeg var 6 år været aktiv spejder og i spejderkorpset siddet i
forkyndelsesudvalget og er nu fører for en gruppe 6-7 årige.
Var i 1991/92 på Team Vision et år i DBUF, et omrejsende
missionsteam.
Har siddet i BBU’s landsledelse
Var med i udvalget som arbejdede med opstart af
Missionsstævnerne – et arbejde som begyndte ca. 5 år før den første
missionskonference i 2000.
Har i mange år arbejdet med børnestævnet i Mariager.

Mine visioner for
fremtidens BiD:
(hvad ser jeg som vigtigt,
for at de lokale kirker
kan udfolde deres
potentiale?)

For mig er det vigtigt, at vi alle trives i vores menighedsfællesskab –
barn, ung, ældre, dansk, ikke-dansk.
Jeg ser vores arbejde med børn og unge i menighederne som et
vigtigt punkt for vores menighedsfællesskaber. Børnene og de unge
er BiDs fremtid.
Jeg ønsker at være med til at styrke samarbejdet med DBS og BBU –
så vi ser et synligt arbejdsfællesskab.
Jeg vil være med til at opmuntre vores menigheder til at være åbne
for de ting, der sker i vores nutid. Tage imod dem som kommer til os
og være klar til at hjælpe de mennesker, som er omkring os.
Jeg ønsker, at vi som menigheder i BiD kan tiltrække præster og jeg
har et stort ønske om, at vi accepterer, at vi er forskellige men har
fokus på samme mål – Uenige sammen 

