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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 Kristuskirken-
Kbh., 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 
fremtidens BiD: 
(Hvad ser jeg som vigtigt, 
for at de lokale kirker kan 
udfolde deres 
potentiale?) 
 

Gudsrigets komme midt iblandt os og lydhørhed overfor Jesu kald til 
at følge ham i ord og handling. 
• At vi bliver bedre til at tage ved lære af hinanden som lokale 

baptistmenigheder og af andre kirkelige konfessioner 
(herunder folkekirken) og nye kirkelige fællesskaber. 

• 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! 

 


