Projekter 2022
Herunder præsenteres BaptistKirkens fælles indsamlingsprojekter i 2022.
Alle menigheder opfordres til at støtte et eller flere projekter. Om det sker i form af
faste beløb, kollekter eller overskud af arrangementer er op til den enkelte menighed.

Projekt 1 baptist.dk
Det trykte blad baptist.dk er stadig centralt i kommunikationen i Baptistkirken i Danmark. Bladet udkommer fem
gange om året med 36 sider fyldt med interviews, portrætter og artikler, der behandler et tema, der er relevant i
dagens samfund. Bladet sendes til ca. 2.600 hjem, og dermed er baptist.dk en af vores store kontaktflader. Udover artikler, der belyser bladets tema, fortæller baptist.dk også om livet i menighederne og organisationerne, og
om vores fælles projektarbejde i Afrika og Myanmar. Derved knytter bladet menigheder og mennesker i BaptistKirken sammen til et fællesskab.
baptist.dk er også et web-magasin. På www.baptist.dk bringes selvfølgelig de artikler, som det trykte blad indeholder, men også artikler om aktuelle forhold og begivenheder. Det betyder, at baptisters synspunkter og holdninger når langt videre ud end de 2.600 husstande, der modtager bladet med posten. Enhver, der søger på nettet
efter emner, vi belyser, kan finde artikler derom. Det gør det muligt for skoleelever og studerende at benytte
baptist.dk som kilde i opgaver.
Facebook bruger vi til at gøre artiklerne på www.baptist.dk mere synlige og skabe debat om indholdet. Læs fx
hver torsdag en 'Torsdagstanke', hvor forskellige baptister udtrykker deres personlige refleksioner over et aktuelt
tema. Vi opfordrer til, at alle følger baptist.dk på Facebook og deler artikler med deres netværk.
Det er muligt at tegne et menighedsabonnement til 1250 kr. Så får menigheden fem blade fem gange om året til
at lægge frem til gæster.
Indsamlingsbehov: 390.000 kr. Bidrag indbetales til konto 3201 3201182417 mrk. baptist.dk

Projekt 2 Nye trosfællesskaber - nye menighedsplantninger
”Jeg hørte Gud kalde på mig: ”Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå ud og tale på mine vegne?” Men nu sagde jeg
modsat før: ”Det vil jeg! Send mig!” – Sådan læser vi om profeten Esajas’ kald til tjeneste i Es.6,8 (Bibelen 2020).
Gud kalder uden ophør mennesker til tjeneste – også i disse år. Kaldet til mission lyder på mange måder, men
handler altid om menneskers engagement og lydhørhed overfor Guds kald til handling i en given situation.
”Hvem vil være med til at skabe nye trosfællesskaber og plante nye menigheder?” – spørger vi i fællesskabet i
Baptistkirken i Danmark og vi tilføjer: ”Hvem vil være med til at støtte økonomisk?”
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Rammerne for etablering af menighedsplantningsprojekter er på plads og blev vedtaget på Landskonference 1 i
maj 2021. Det forventes, at et menighedsplantningsprojekt varer 3-5 år og at modermenigheden giver 30.000 kr.
pr. år i ekstrabidrag til BaptistKirken og at støttemenigheder gør det samme i alt. Derudover bidrager BaptistKirken med 100.000 kr. årligt og samtidig indsamles mindst 40.000 kr. som missionsprojekt og ved kollekter. Den
økonomiske ramme er altså 200.000 kr. pr. år et projekt løber.
Derfor er her brug for dels mennesker og menigheder, der hører kaldet til at være med til at skabe nye trosfællesskaber og plante nye menigheder og dels mennesker og menigheder, der vil bidrage økonomisk. Begge dele er
vigtige.
Gennem dette projekt styrkes missionen i Danmark. Det sker ved at gøre det muligt for dem, der oplever Guds
kald til handling, når det gælder nye trosfællesskaber og menighedsplantninger. ”Hvem skal jeg sende? Hvem vil
gå ud og tale på mine vegne?” Men nu sagde jeg modsat før: ”Det vil jeg! Send mig!” - og vi tilføjer: ”Hvem vil
være med til at støtte økonomisk?”
Indsamlingsbehov: mindst 40.000 kr. Bidrag indbetales til konto 3201 3201182417 mrk. trosfællesskaber.

Projekt 3 Himmelske Dage - en fest for dansk kirkeliv
Næste gang 26. – 29. maj 2022 i Roskilde

Danske Kirkedage er de senere år blevet kaldt ’Himmelske Dage’. Og dét har de været i mere end én forstand:
Det er festdage i dansk kirkeliv. Og Kirkedagene har været til stor inspiration for mange i det lokale menighedsliv.
Derfor har vi igen i år valgt at gøre Danske Kirkedage til ét af vores fælles projekter.
I Roskilde er planlægningen allerede godt i gang. Det gælder om, at vi skyder os ind på emner og temaer, der vil
være aktuelle i 2022 for både den trofaste kirkegænger og for det søgende menneske. Vi skal finde emner rettet
mod både børn, unge og voksne, for som kirker i Danmark har vi brug for at sætte en dagsorden, der gælder hele
vort folk. Danske Kirkedage handler om Guds mission. Derfor skal de finde sted i det offentlige rum, hvor evangeliet skal virke som surdej, salt og lys i de mange forskellige kulturer, der omgiver os.
Det kan vi – som en lille kirke – ikke gøre alene med gennemslagskraft. Derfor er det godt, at vi kan stå sammen
med alle andre kristne om Danske Kirkedage – om Himmelske Dage – også i 2022 i Roskilde. Som baptister har vi
gennem mange år været med, når det gælder en fælles indsats i det økumeniske arbejde. Vi glæder os over, at vi
sammen som kirker er sendt af Gud i mission og i diakoni til vort folk. Her vil vi fortsat være med – også fordi, der
lyttes til vores stemme og vores bidrag.
På Himmelske Dage opstilles et Mulighedernes Marked, som er et teltby med både information og aktiviteter om
kirker og kirkelige organisationer. Her vil Baptistkirken i Danmark også have et telt, hvor vi både kan møde hinanden og komme i kontakt med de mange besøgende.
Fra BaptistKirken har vi forpligtet os på at bidrage med 12.500 kr. årligt. Det skulle være overkommeligt! Tænk,
hvordan vi dermed kan sikre, at kirkerne og vi som kristne på denne måde bliver synlige. Og endnu vigtigere:
Evangeliet om Guds muligheder bliver forkyndt og fremstillet, så det bliver til liv og ny mening for mange.
Indsamlingsbehov: 12.500 kr. Bidrag indbetales til konto 3201 3201182417 mrk. Himmelske Dage.

Projekt 4 Uddannelse for alle

Skolegang til især piger og kvinder samt spare- og lånegrupper
FNs verdensmål nummer 4 og 5 handler om uddannelse og ligestilling. Det bakker vi op om i vores projekter og
har derfor fokus på børns skolegang og kvinders rettigheder. Det er der god grund til. Børn er nogle af de mest
udsatte i Burundi og Rwanda. Samtidigt ved vi, at uddannelse er vejen til udvikling, og at kvinder spiller en stor

rolle i udviklingen. De senere år har vi hjulpet mange børn med skolegang, og deres familier med at få en indtægt, så børnenes skolegang kan fortsætte, når projektstøtten ophører. Når der skal prioriteres i de fattige familier i Afrika, er det oftest pigerne, der står tilbage uden tilbud om uddannelse. I samarbejde med baptistkirken i
Burundi har vi derfor med ’Alfabetiseringsprojektet’ hjulpet især kvinder til at lære at læse, skrive og regne. Vi er i
gang med 4. fase, der når ud til 3.600 personer – heraf 2.900 kvinder. Oveni har vi også tilbudt deltagerne medlemskab af en spare- og lånegruppe. Det har været med til at sikre deltagerne en mere stabil økonomisk situation
hen over året, og har reduceret perioderne med sult eller få måltider.
Arbejdet hos den udsatte befolkningsgruppe – Batwa – har de senere år fået mere fokus. I de kommende år ønsker vi at støtte dem yderligere med både udvikling af deres indkomstgrundlag, sundhed og ikke mindst boliger.
Hidtil er arbejdet støttet af mange private og enkeltmenigheder, men der er brug for yderligere hjælp, hvis vi skal
give disse mennesker et værdigt liv.
Vi har i efterhånden en del år, i samarbejde med vores partnere, arbejdet på at udbrede spare- og lånegrupper i
både Burundi og Rwanda. Det vil vi gerne fortsætte med de kommende år. Desuden vil vi gerne støtte ungdomsog kvindeafdelingerne i vores samarbejdskirker. Disse afdelinger gør et stort stykke arbejde og ofte med ganske
få midler.
Indsamlingsbehov: 170.000 kr. Bidrag indbetales til konto 3201 3201182417 mrk. IM-tema 4.

Projekt 5 Kirker, der virker

Udsendte medarbejdere og udvikling af kirkesamfund i Burundi, Rwanda og Myanmar
BaptistKirken har altid lagt stor vægt på at hjælpe med at udvikle vores søsterkirkesamfund i Afrika og i Myanmar. På forskellig vis hjælper vi vores partnere med at være kirke for deres menigheder og medlemmer.
Konkret vil vi støtte lokale medarbejderes uddannelse og støtte kirkerne i deres demokratiske processer og afholdelse af kurser, seminarer og lignende aktiviteter.
Derudover sender vi missionærer ud til at hjælpe partnerne med nogle af de opgaver, de ikke kan løse alene. Vi
arbejder på, at vi også fremover kan være repræsenteret i Burundi og Rwanda, men meget tyder på, at vi selv
skal betale en større del af udgifterne, da vi ikke kan være sikre på ekstern støtte.
I 2021 udsendte vi Lise og Jep Emming til Burundi, hvor de hjælper vores partnere med projekter og andre aktiviteter, der er med til at udvikle kirker og kirkesamfund. Vores udsendte medarbejdere er helt tæt på vores partnere ude i verden. De er vores repræsentanter i det samarbejde og venskab, vi ønsker at have og opbygge med
dem. Jeres menighed kan aktivt være med til at dette arbejde fortsat er muligt.
Myanmar har siden kuppet i februar 2021 gennemgået en trist udvikling. Vi forsøger sammen med herboende
burmesere at hjælpe så godt vi kan med mindre indsatser.
Partnerne:
I Burundi arbejder vi sammen med UEBB (Baptistkirken i Burundi) og det fælleskirkelige netværk, Dutabarane,
der arbejder med forebyggelse af hiv og aids samt bekæmpelse af fattigdom. I Rwanda arbejder vi sammen med
AEBR (Baptistkirken i Rwanda) og den uafhængige organisation LLCCM – ’Let the Little Children Come to Me’. I
både Burundi og Rwanda arbejder vores partnere tæt sammen om projekter. I Myanmar arbejder vi sammen
med MBC – Myanmar Baptist Convention, og to af de kirkesamfund de er paraplyorganisation for – Kachin Baptist Convention og Chin Baptist Convention.
Indsamlingsbehov: 150.000 kr. Bidrag indbetales til konto 3201 3201182417 mrk. IM-tema 5.

Projekt 6 Menigheder, der vokser

Kirkebyggeri og uddannelse af præster og ledere i Burundi og Rwanda
I Burundi og Rwanda er menighedsplantning en helt naturlig del af det at være kirke. Gode og dynamiske præster
og andre medarbejdere er en forudsætning for sunde menigheder, så med det voksende antal menigheder er der
brug uddannede præster og evangelister. På præsteskolen i Rubura uddannes lige nu 30 nye præster (begyndte
oktober 2021), 75 evangelister og 60 ungdomsledere. I Rwanda uddannes præster til et højere uddannelsesniveau, så de lever op til myndighederne krav til præsters uddannelse.
En anden måde vi konkret kan støtte menighedernes evangelisation, er ved at støtte deres kirkebyggeri. De er
selv i stand til at bidrage med arbejdskraft og en del af materialerne, men ofte kniber det med døre, vinduer og
især tagkonstruktionen. I byområderne, hvor der er andre krav til byggerierne, støtter vi ofte også med mursten.
I Burundi har man en vision om at have en menighed i alle de større byer, og det vil vi bakke op om. I Rwanda er
der stadig kirker, der er lukkede på grund af krav til bygningerne, så der arbejdes på at få disse åbnet igen. Også
her kan menighederne selv kan bidrage med mange ting i byggeprocessen, men vores bidrag kan være nødvendigt, før alle krav er opfyldt.
Landbrugsaktiviteterne i og omkring Rubura er kommet ind i en god driftsfase og ansvaret er lagt ind under præsteskolen, så de dels kan bruge det i uddannelsesmæssig sammenhæng og dels kan finansieres delvist herfra. Allerede nu er mange i lokalsamfundet uddannet i bedre og mere effektive dyrkningsmetoder og projektet bruges
fortsat som uddannelses- og demonstrationscenter for vores øvrige landbrugsaktiviteter.
I de senere år har vi ansøgt om en række projekter, der skal sikre fødevaresikkerheden i Burundi. Vi og vores
partnere fået bevilliget en række projekter hos danske og internationale donorer. En række af disse projekter
indeholder egenfinansiering. I 2022 vil vi således samle ind til 3 projekter i Burundi og Rwanda, ligesom nye projekter er under forberedelse.
Indsamlingsbehov: 270.000 kr. Bidrag indbetales til konto 3201 3201182417 mrk. IM-tema 6.

Projekt 7 Hjælp til Myanmar

Sundhed for alle i Chin-staten i Myanmar
Vi har de senere år støttet skolegang til internt fordrevne – altså flygtninge i eget land. Vi fortsætter med at
støtte internt fordrevne i 2022, men vil fokusere på at støtte adgang til sundhedsydelser.
Siden kuppet i februar 2021 er mange hospitaler lukket og der er få sundhedsfaciliteter tilgængelige. I Chin-staten er der siden etableret private ’undergrunds-klinikker’, der arbejder under vanskelige vilkår og uden midler og
udstyr. Det betyder, at der er vanskelig adgang til selv basale sundhedsydelser med de konsekvenser for folkesundheden, det kan have.
I samarbejde med herboende chin’er og Chin Baptist Convention vil vi hjælpe så mange som muligt med de midler, vi i fællesskab kan samle ind.
Indsamlingsbehov: 50.000 kr. Bidrag indbetales til konto 3201 3201182417 mrk. Myanmar.

Privatpersoner kan indbetale gaver til projekterne på MobilePay 911 118 eller konto 3201 10042879
med samme mrk. som ovenfor. Gaver er fradragsberettigede efter gældende regler.

