Navn

Per Beck

Menighed

Karmelkirken, 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 i
Karmel
Menighedsrepræsentant i BiD. Lægprædikant, Karmel.
Formand for Ungdomsforbundet i 70’erne; medlem af missionskommiteen
1975-1991, næstformand 1987-1991. 2 år i missionskommiteen i 00’erne, hvor
hver menighed sendte en repræsentant.
Næstformand BiD 2016-2017 og formand BiD fra 2017.
Arbejdsliv:
Ledererfaring som vicerektor og rektor i gymnasieskolen 1975-2016. Vikar i
Gymnasieskolen 2016-

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

Støtte og inspirere menighederne i tjenesten. 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 de
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 f.eks. i
forhold til lovgivningen. BiD skal, sammen med andre i det kirkelige landskab,
protestere mod hindringer og urimeligheder staten møder kirkerne med, og
aldrig gå på kompromis med evangeliets fordringer, herunder være en aktiv
spiller for at sikre friheden til at forkynde ordet, som vi kaldes til.
Være sammen med næsten i verden, som det f.eks. udfolder sig i samarbejdet
med kirkerne i International mission.
Være med til at arbejde for uddannelse af medarbejdere til tjeneste i
menighederne og BiD, såvel præster som ”lægfolk”.
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 inspireres og
lærer af hinanden.

Navn
Biak Chin Par Lian
(Chin Chin)

Menighed

Chin Bethel Church, Skjern

Alder

37 år

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

Jeg bor i Ølgod sammen med min mand og mine 3 sønner på 16, 15 og 4 år.
Min mand og jeg kom som FN-kvoteflygtninge til Danmark i 2004 fra
Myanmar. Siden har vi boet i Ølgod. Jeg arbejder som sygeplejerske og
familiekonsulent og har en kandidatuddannelse i diakoni. Min mand er
fastansat på BoConcept, Ølgod.
Jeg har altid været aktiv som kontaktperson eller en ressourceperson og
bestyrelsesmedlem i vores Chinmenighed (herunder børne-, unge- og
kvindegrupper), i andre kirkelige organisationer og foreninger.
Jeg elsker at møde folk og bygge bro mellem forskellige kulturer og
generationer. Jeg sætter stor pris på at kunne hjælpe andre.

Mine visioner for
fremtidens BiD:
Mine visioner for BiD er, at alle lokale kirker oplever inkluderende fællesskab
(Hvad ser jeg som vigtigt,
på trods af forskellighed og finder hinandens ressourcer til gavn for
for at de lokale kirker kan
udfolde deres potentiale?) evangeliet og for fællesskabet.

Navn
Bodil Højbak Møller

Menighed

Korskirken, Herlev

Alder

46

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

Jeg er præst i Korskirken, Herlev, hvor jeg bliver ansat på fuld tid fra 1. juli
2021.
Siden 2016 har jeg læst Teologi på Københavns Universitet og afslutter min
uddannelse denne sommer. Ved siden af studierne har jeg været ansat som
assisterende præst i Korskirken.
Jeg er opvokset i baptistkirken og har igennem årene haft privilegiet af at
have en meget bred vifte af opgaver fra ungdomsleder, lovsangsleder og
gudstjenesteleder. Men dog har menighedsrådsarbejdet fyldt mest, både
som menigt medlem i Kristuskirken og formand i regen.
Nationalt har jeg været engageret i BBU, hvor jeg blandt andet var formand
for 20 år siden. I de senere år har jeg været medlem af
sommerstævneudvalget og har siddet i Teologisk Forum siden 2017.
Forud for teologistudiet har jeg arbejdet 20 år i erhvervslivet med salg og
marketing, hvoraf de sidste 8 år var med hovedvægt på personale- og
virksomhedsledelse.

Mine visioner for
Vi skal være et kirkesamfund, der er optaget af at udruste og understøtte
fremtidens BiD:
menighederne og missionsgrenene i at forkynde evangeliet om Jesus Kristus
(Hvad ser jeg som vigtigt, i ord og handling.
for at de lokale kirker kan
udfolde deres potentiale?) Kommende generationer er ikke som tidligere bundet sammen af historiske
grunde, men tilvælger fællesskaber på baggrund af relevans og relationer.
Derfor er det afgørende, at vi stiller skarpt på, hvordan menighederne fortsat
oplever BiD som et relevant fællesskab, der fremmer mission både nationalt
og internationalt.
Mine visioner for BiD for de kommende år er mere konkrete
• at vi må være et fællesskab, der understøtter trosoplæringen af børn
og unge i menighederne – naturligvis i samarbejde med BBU og DBS
• at vi må støtte og udvikle nye trosfællesskaber både blandt gammelog nydanskere
• at vi udruster og understøtter menighedsledere og forkyndere, såvel
præster som lægfolk, så vi også har baptistteologer i fremtiden
• at vi fortsat styrker og udvikler samarbejdet med andre
kirkesamfund.

Navn
Christian Peter
Heldgaard Bylund

Menighed

Tølløse Baptistmenighed

Alder

31 år

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

Arbejde i BBU og børne- og ungdomsregi
Jeg har bestridt poster inden for BaptistKirkens børne- og ungdomsarbejde
helt fra lokalt plan i Baptistkirken i Hjørring og i Aarhus til ledelsesarbejde
som næstformand og formand over en årrække i BBU.
Fra 2016-2020 sad jeg i Dansk Ungdoms Fællesråd som repræsentant for
BBU.
Arbejde i BiD og menighedsrådsregi
Sommerstævnets Programudvalg 2017-2018
Teologisk forum 2019-21
Flerårigt medlem af Aarhus Baptistkirkes menighedsråd
Præst i Tølløse Baptistkirke siden 2020
Uddannelse
Uddannet Cand.Theol. fra Aarhus Universitet
Samt Folkekirkens Præsteuddannelse: Pastoralseminariet

Mine visioner for
Min vision for BaptistKirken er, at vi skal være en kirke i samtale, en kirke,
fremtidens BiD:
som vil hinanden på tværs og som af et åbent hjerte ønsker at forstå, hvem
(Hvad ser jeg som vigtigt, Gud er, og hvad Gud har på færde i verden. Samtalen er det centrale, både
for at de lokale kirker kan når det kommer til vores mange forskellige menigheder, men også når det
udfolde deres potentiale?) kommer til den økumeniske scene. Vi skal være en aktiv og attraktiv
samtalepartner for såvel fri- som folkekirker, og vi skal turde rejse
spørgsmål og bruge hinanden, når fx tros- og åndsfriheden bliver udfordret.
Derudover skal Baptistkirken i Danmark blive ved med bistå præster, lægfolk
og menighederne med teologisk og ledelsesmæssig sparring. Ingen
menighed er ens, men vi har alle noget at lære, og det gør vi bedst sammen.
Baptistkirken i Danmark er en paraplyorganisation for menighederne. Det
giver som sådan sig selv. Men det forpligter os som menigheder, når vi er en
del af en sådan paraply. Baptistkirken i Danmarks står stærkest, når vi vil
den, og når vi vil hinanden. Vores fællesskabs styrke ligger lige netop i vores
forskellige menigheder, holdninger og tilgange til det at være kirke. Det er
deri, vi kan blive udfordret, det er deri, vi kan blive klogere og beriget, og
det er deri, vi kan blive ved med at opleve Gud på nye måder.

