
BaptistKirkens Fælleserklæring 2019-2024 

Fokus 2020: Have fokus på Mission i Danmark 
ved at lave flere tiltag 

• mødesteder for ensomme ældre og andre 
 

Træf i Kælderen – Saltum 
 
Det startede med spørgsmålet: Hvordan kan vi være kirke – også for andre end menighedens 
medlemmer? 
 
Formål: 
At være et åbent fællesskab for alle, der har lyst til at komme. 
 
Indhold: 

• Eftermiddagskaffe og aftensmad 
• Hyggeligt socialt samvær  
• Forskellige former for spil 
• Håndarbejde og andre former for kreativitet 
• Evt. lektiehjælp til børn eller voksne (asylansøgere mm) 

Med disse tanker mødtes vi første gang til “Træf i Kælderen” d. 26. februar 2014. 
Derefter har vi mødtes hver onsdag (undtagen i juli måned) . 
Rammerne er hver gang de samme: 
Kl 14.00 åbnes dørene. 
Kl.15.00 drikkes der kaffe. 
Kl. 17.30 spises der aftensmad (25 kr. for voksne, børn gratis) 
 
Når aftensmaden er spist, finder vi sangbøger eller sangblade frem og synger tre til fem sange efter frit 
valg. Ind mellem sangene fortæller vi hinanden, hvad vi har oplevet siden sidst - glæder, sorger eller 
bekymringer. Vi “deler liv med hinanden”, som én har udtrykt det. På den måde udspiller der sig mange 
gode samtaler, hvor det også er muligt at tale om, hvad troen på Gud betyder. Til sidst slutter vi med 
Fadervor. 
 
Hvem kommer så? 
Omtrent samtidig med starten ankom to iranske familier til et nyåbnet asylcenter i området. De ønskede 
kontakt med kristne og blev en del af fællesskabet. En familie fra Eritrea boede næsten nabo til kirken, 
og to unge kvinder også fra Eritrea kom til at bo i byen. De blev allesammen en del af fællesskabet. I 
dag er de i dag flyttet fra vores område, men i den tid, de boede her, fik de i nogen grad hjælp til 
lektielæsning eller til at forstå skrivelser fra det offentlige. Derudover kommer der naboer, venner og 
medlemmer af menigheden. 
Vi mødes 15–20 hver onsdag. Af og til dukker der nye op (mund-til-mund metoden), og vi oplever, at 
alle tager del og føler ansvar for fællesskabet. 
Der er altid en gruppe eller to, der er i gang med et spil, og andre laver håndarbejde enten til eget brug,   
til nødhjælp eller til salg i kirkens salgsbod, hvor indtægten går til “hjælp til kvinder og børn i Afrika”. 
 



Fællesskabet både om kaffebordet og aftensmaden er vigtigt. Mange af deltagerne er enlige og giver 
udtryk for, at det er så dejligt at spise sammen med andre. 
Uden at det var tænkt som et mødested for pensionister, må vi erkende, at det er den aldersgruppe, der 
kommer, hvilket jo også er naturligt, da det er et eftermiddagsarrangement – og menighedens 
medlemmer næsten alle er pensionister eller efterlønsmodtagere med berøringsflade i samme 
aldersgruppe. 
 
Organisering: 
Vi har ikke nogen særlig fast struktur på arrangementet. Nogle har påtaget sig at åbne døren, bage, 
dække bord og lave kaffe. Andre - for tiden to af menighedens medlemmer - har påtaget sig at sørge for 
aftensmaden. 
Samtalen og sangen efter aftensmaden “styres” af et af menighedens medlemmer, og til sidst hjælper vi 
hinanden med at rydde op.  
  
Vi holder ikke andagt, men i salmer, sange og samtale lægger vi ikke skjul på vores kristne tro, og hvad 
den betyder for os. 
Desuden oplever vi, at flere deltagere kommer, når der er andre mere forkyndende arrangementer i 
kirken. 
 
Kontaktperson: Else Jensen, Baptistkirken i Saltum og Ingstrup 


