Kandidatskema – Formandsvalg
Navn
Per Beck

Menighed

Karmelkirkens Baptistmenighed, Aalborg

Alder

69 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 missionskomiteen i 00’erne).
Næstformand BiD 2016-2017, og formand BiD 2017Arbejdsliv:
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 kunne anvende de
muligheder samfundet 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, 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
Vibeke Koch Dalsgaard

Menighed

Pandrup-Birkelse

Alder

66 år

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

Medlem af BIDs ledelse i 4 år og næstformand i 1 år
Medlem af redaktionen i baptist.dk
Medlem af landskomiteen for Danske Kirkedage
Redaktør af fastemateriale 2018 og 2019
Lægprædikant
Frivillig i Røde Kors
Formand for Det Radikale Venstre Jammerbugt
Arbejdsmæssigt er jeg pensioneret, men har gennem et langt
arbejdsliv været leder af vuggestuer, børnehaver,
rengøringsafdelingen på Aalborg Universitetshospital og
afdelingsleder på Bostedet Brovst – et bosted for svært
sindslidende.
Jeg er uddannet børnehavepædagog og merkonom i
personaleledelse.
Derudover har jeg en diplomuddannelse i offentlig ledelse og er
Master i læring med speciale i arbejdsmiljø og forandringsledelse.
Inden SALT lukkede, prøvede jeg at være ”fjernstuderende” i et
par fag.
Jeg har meget viden og erfaring med både ledelse og
kommunikation, og jeg vil gerne bruge disse kompetencer i en
periode i tjeneste for BaptistKirkens menigheder.

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

Mit fokuspunkt gennem en lang periode har været vores
kirkesamfunds sammenhængskraft.
Det er rigtig vigtigt, at vi som ledelse er bindeled mellem alle dele
af vores kirkesamfund. Menighederne og alle vores organisationer
er selvstændige, men BaptistKirkens ledelse kan være rådgivere,
inspiratorer og formidlere af et samarbejde, som kan starte nyt og
give liv til allerede eksisterende initiativer. Vi lever på mange
måder i en brydningstid, hvor vi som kirke og som ledelse skal give
plads til det nye samtidig med, at vi husker at få de gode ting med,
som vores fortid har givet os i arv.
Dette gælder også begrebet kommunikation, som altid har været
et hjertebarn for mig. Der sker meget, indenfor den måde vi
kommunikerer med hinanden indadtil og udadtil i disse år. Derfor
bør dette også være et stort fokuspunkt i det ledelsesmæssige
arbejde.
I det hele taget oplever jeg, at når evangeliet skal ud, så skal vi
hjælpe hinanden på tværs af menigheder og meninger.
Vi skal altid huske, at vi tjener samme Herre.

Kandidatskema – Ledelsesvalg
Navn

Moses Lal Bawi Peng

Menighed

-

Chin Baptist Church, Esbjerg

Alder

-

44 år

Kort beskrivelse af

-

Præst i Chin Baptist Church, Esbjerg

erfaringer som jeg

-

Har boet i Denmark 15 år

bringer med fra eks.

-

Medlem af menighedsrådet i Sæby baptistkirke i 1½ år

mit frivillige arbejde i

-

Konsulent, pæd.støtte og tolk i 3 år i Integrationsnet (En del af Dansk

kirken eller andre
sammenhænge

flygtningehjælp)
-

Rådgiver for CCADK og ungdomsarbejde i 8 år

-

Chin-konsulent i BBU (Pt)

-

medlem af BaptistKirkens Integrationsudvalg i 8 år (Pt)

-

Generalsekretær i Chin Christian Association i Denmark (CCADK) (Pt)

Mine visioner for

-

Jeg vil inddrage mine kompetencer og vil være aktiv i BID

fremtidens BiD:

-

Jeg vil være brobygger mellem danske kirker og migrantkirker i
kirkekultur

(Hvad ser jeg som vigtigt,
for at de lokale kirker kan

-

Jeg vil være med til at skabe og forbedre fællesskabet mellem
BaptistKirken og migrantkirker (Chin Kirker)

udfolde deres potentiale?)
-

Jeg vil være med til at forbedre missionsarbejde både her i landet og
internationalt (Burma)

