BaptistKirkens Landskonference 2
5. november 2022 kl. 10.00 – 16.30
på Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup
(kaffe fra 9.30)

Velkommen til vores landskonferences 2. del i 2022.
Dagen vil få følgende program:
09.30-10.00 Ankomst og kaffe
10.00-10.35 Velkomst v. formand Per Beck, og nadvergudstjeneste v. generalsekretær
Torben Andersen og næstformand Vibeke Dalsgaard.
10.35-12.15 Dagsordenens punkt 1-5
12.15-13.15 Middagspause
13.15-14.00 Dagsordenens punkt 6-8
14.00-16.15 Dagsordenens punkt 9 (identitetsdrøftelse – de otte teser).
Inkl. kaffepause
16.15-16.30 Afslutning v/ Per Beck.

Dagsorden
1. Konstituering
2. Forslag om vedtagelse af budget 2023
Se bilag
3. Uddannelse
a.
BASIS – teologisk Grunduddannelse v/ Lasse Åbom
b.
Studiecenter for Menighedsbaseret Teologi
c.
Rekruttering af medarbejdere
4. Vedtægter og regler, se bilag
a.
Forslag til ændring af BaptistKirkens vedtægter -2. behandling
5. Orientering
a.
International Mission
b.
Organisationerne
6. Valg af 1 medlem til forslagsudvalget for 3 år
På valg er Lotte Boeriis, Korskirken Herlev. (Lotte Boeriis er villig til genvalg)
7. Kalenderen
Leder- og medarbejder temadage:
Vest – Vaarst: 18. marts 2023
Øst – Roskilde: 25. marts 2023
Landskonference 1, 17. juli 2023, Lindenborg
Landskonference 2, 4. november 2023
8. Eventuelt
9. Identitetsdrøftelse – de otte teser

Bemærkninger:

Ad 2: Forslag budget 2023
Ledelsen foreslår efter indstilling fra Økonomiudvalget budgetforslag 2023 til
Landskonferencen til vedtagelse (se bilag).

Ad. 4: Vedtægter og regler
Ledelsen indstiller vedtægtsforslaget til vedtagelse.
Baptistkirken i Danmark er et kristent trossamfund bestående af selvstændige menigheder,
der i fællesskab med den verdensomspændende kirke bekender troen på den treenige Gud
som Far, Søn og Helligånd i overensstemmelse med bibelen.
Som baptistmenigheder praktiserer vi troendes dåb på baggrund af personlig bekendelse på
Jesus Kristus.
Baptistkirken i Danmark består af de til enhver tid tilsluttede menigheder i Danmark, der
sammen søger at efterfølge Jesus Kristus og opfylde hans kald ved at forkynde evangeliet i
ord og handling
Ved første behandling af vedtægtsforslaget ovenfor var ordene ”i Danmark” i tredje afsnit
gledet ud. Vi er gjort opmærksom på, at Kirkeministeriet vil have vanskeligt ved at
godkende vedtægtsændringen, hvis det ikke fremgår, at menighederne er tilhørende et
EU/EØS land (på grund af fordeling af midler ved eventuel opløsning).
Det er ledelsens opfattelse, at det hele tiden har været forudsat, at der er tale om
menigheder i Danmark, og der er tale om en teknisk fejl, hvorfor det indstilles, at
vedtægterne endeligt godkendes med præciseringen ”i Danmark” ved LK2 2022.
Såfremt der ikke er enighed i denne fremgangsmåde, fremsættes vedtægtsforslaget til 1.
behandling på LK2 og til endelig vedtagelse på LK1 2023.

Ad. 6: valg af medlemmer til forslagsudvalg
Landskonferencen vælger 1 medlem til forslagsudvalget for en treårig periode.
Mundtlige forslag og skriftligt valg.
Ledelsen udpeger et medlem af udvalget valgt for et år.
Udvalget består af 4 medlemmer. 3 valgt af Landskonferencen for en treårig periode og et
medlem udpeget af ledelsen.
Medlemmer af udvalget, der ikke er på valg, er: Tine Kragh, Vrå og Manfred Hansen,
Bethelkirken.

Ad 9: Identitetsdrøftelse – de otte teser.
Igennem det sidste år har vi på regionale møder og på temadagen i Odense arbejdet med
baptistisk identitet. På baggrund af det arbejde kommer vi fra Teologisk Forum og
BaptistKirkens ledelse med følgende otte teser om dansk baptistisk identitet.
Er disse otte teser rammende for, hvad vi som baptister tror og tænker i 2022?
1. Vi er et fællesskab af menigheder, der sammen med alle kristne bekender troen på Gud
som Far, Søn og Helligånd, der skaber, frelser, giver liv og vejleder. Vi tror, at Gud
endegyldigt har åbenbaret sig i Jesus Kristus og igennem Helligånden fortsat åbenbarer sig.
2. Bibelen er vores rettesnor for tro, liv og lære. Vi læser og tolker de bibelske skrifter i lyset
af Jesus Kristus i bøn om, at det må ske under Helligåndens vejledning. Vi læser Bibelen
individuelt og i fællesskab med ønske om at gøre dens budskab relevant i dag.
3. Evangeliet er de gode nyheder om, at Guds rige er kommet nær, og at Jesus er vores
frelser. Gud viser sin kærlighed til alle i Jesus’ liv, død og opstandelse.
4. Menigheden er en lokal forsamling af mennesker, der som følge af evangeliets forkyndelse
bekender Jesus Kristus som Herre og Frelser. I nadverens fællesskab, hvor vi sammen fejrer
Jesu død og opstandelse, bliver vi et med Kristus og hinanden.
5. Dåben finder sted på baggrund af omvendelse, personlig tro og bekendelse af Jesus Kristus
som Herre og Frelser. I dåben indvies vi derfor til et liv i efterfølgelse af Jesus.
6. Kirken tager del i Guds omsorg for verden. Det sker på flere måder, fx gennem forkyndelse,
gudstjenestefejring og fælles liv samt diakoni og mission.
7. Troen på evangeliet og tillid til Jesus myndiggør os og sætter os fri til at leve, tro og tænke
frit. Fordi vi er ét i Kristus, har vi lige ret til at tro og handle i overensstemmelse med
samvittigheden. Derfor forventer og respekterer vi indbyrdes forskelle.
8. Som en del af Guds kirke er vi ét med alle kristne. Vi opfordrer derfor til samarbejde og
respekt for hinandens forskelligheder.

