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BaptistKirkens Mission i Danmark
Projekt 1: baptist.dk – webmagasin og blad
Projekt 3: Himmelske Dage

BaptistKirken Internationale Mission
Projekt 4: Uddannelse for alle
Projekt 5: Kirker, der virker
Projekt 6: Menigheder, der vokser
Projekt 7: Internt fordrevne i Kachin-staten

Menighedsprojekt
Bibelskole i Estland

Gennem projekter søger Baptistkirken i Danmark at være 
i mission, både i Danmark og internationalt. På de kom-
mende sider er årets projekter beskrevet, forhåbentlig til 
inspiration og begejstring!

Projekterne spænder vidt, fra bladudgivelse og Him-
melske Dage til kirkebyggeri og spare-lånegrupper. Hertil 
kommer et enkelt menighedsprojekt i Estland.

Sammen kan vi mere end hver for sig, så alle menigheder 
opfordres til at støtte vores fælles mission ved at støtte et 
eller flere af projekterne.
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1Evangeliet formidles 
 i en moderne kontekst

Centralt placeret er det trykte blads 36 si-
der med interviews, portrætter og artikler, 
der behandler et tema, som er relevant i da-
gens samfund. Det blad sendes til ca. 2.600 
hjem mindst fem gange om året, og dermed 
er baptist.dk vores bredeste kontaktflade. 
Udover artikler, der belyser bladets tema, 
fortæller baptist.dk også om livet i menighe-
derne, og om hvad man er optaget af. Der-
ved knytter bladet menigheder og menne-
sker i baptistkirken sammen til et fællesskab.

baptist.dk er også et web-magasin. På 
www.baptist.dk bringes selvfølgelig de ar-
tikler, som det trykte blad indeholder, men 
også supplerende artikler til det tema, der 
er i fokus, og artikler om aktuelle forhold 
og begivenheder. Det betyder, at baptisters 
synspunkter og holdninger når langt vide-
re ud end de 2.600 husstande, der modta-
ger bladet med posten. Enhver, der søger på 
nettet efter emner, vi belyser, kan finde ar-
tikler derom. Det gør det muligt for skoleele-
ver 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. Det har ført til to nyskabelser: 
‚Mandagsmening‘ – en kort video med fokus 
på en central baptistisk holdning, som man 
kan se og høre på et par minutter - og ‚Tors-
dagstanke‘, hvor forskellige baptister udtryk-
ker deres personlige refleksioner over et 

Indsamlingsbehov: 
400.000 kr.

Indbetaling: reg.nr. 3201 

kontonr. 3201182417

Mærke: baptist.dk

baptist.dk er inde i en rivende udvikling

P r o j E k t

aktuelt tema. Derfor opfordrer vi til, at alle 
følger baptist.dk på Facebook og deler artik-
ler med deres netværk.

Både blad og web-magasin bringer artikler 
om tro, tradition og trends. Det trykte blad 
har sin styrke i et lækkert design, som kan 
ligge fremme derhjemme, mens web-ma-
gasinet med Facebook-siden giver mulighed 
for at være aktuelt, skabe debat om de hotte 
emner fx omkring politik, moral og etik. 

Det er muligt at tegne et menighedsabon-
nement til 1250 kr. Så får menigheden fem 
blade fem gange om året til at lægge frem til 
gæster. Flere blade kan bestilles derudover 
for 100 kr./stk.
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3
Danske Kirkedage er de senere år blevet 
kaldt „Himmelske Dage“. Og dét har de væ-
ret i mere end én forstand: Det er festdage 
i dansk kirkeliv. Og Kirkedagene har været 
til stor inspiration for mange hverdage i det 
lokale menighedsliv. Derfor har vi igen i år 
valgt at gøre Danske Kirkedage til ét af vores 
fælles projekter. De næste Kirkedage holdes 
i Roskilde i 2022 i Kristi Himmelfartsferien, 
dvs. den 26.-30. maj.  

I Roskilde er planlægningen allerede godt 
i gang. Der bliver „visionsdag for Danske Kir-
kedage“ den 7. marts 2020 i Roskilde, hvor 
alle aktører inviteres med. Her kan vi komme 
op med idéer, der kan omsættes til et om-
fattende program. Det gælder om, at vi sky-
der os ind på et emne, der vil være aktuelt i 
2022, men ikke kun for kirkerne. Som kirker i 
Danmark behøver vi at sætte en dagsorden, 
der gælder hele vores folk. Danske Kirkeda-
ge handler om Guds mission. Derfor skal de 

 – de kommer igen!

Indsamlingsbehov: 
12.500 kr.

Indbetaling: reg.nr. 3201 

konto 32011824177

Mærke: Kirkedage

P r o j E k tHimmelske Dage
finde sted i det offentlige rum, hvor evan-
geliet 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 Himmel-
ske Dage – også næste gang i Roskilde. Som 
baptister har vi gennem mange år været 
med, når det gælder en fælleskirkelig ind-
sats i det økumeniske arbejde: Vi glæder os 
over, at vi sammen som kirker er sendt af 
Gud i mission og i diakoni til vores folk. Her 
vil vi fortsat være med – også fordi, der lyt-
tes til vores stemme og vores bidrag. 

Ja, netop bidrag – på flere måder. Idémæs-
sigt og arbejdsmæssigt, men også økono-
misk. Fra BaptistKirken har vi forpligtet os på 
at bidrage med 12.500 kr. årligt. Det skulle 
være overkommeligt! Tænk, hvordan vi der-
med kan sikre, at kirkerne og vi som kristne 
på denne måde bliver synlige. Og endnu vig-
tigere: Evangeliet om Guds muligheder bli-
ver forkyndt og fremstillet, så det bliver til liv 
og ny mening for mange. Foto Henrik Vinther Krogh
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Uddannelse for alle

Vi har de senere år fokuseret på børns sko-
legang og kvinders rettigheder i vores pro-
jekter, og det er der god grund til. Børn er 
nogle af de mest udsatte i Burundi og Rwan-
da. Samtidigt ved vi, at uddannelse er vejen 
til udvikling og at kvinder spiller en stor rol-

Skolegang til især piger og kvinder samt spare- og lånegrupper

le i udviklingen. De senere år har vi hjulpet 
mange børn med skolegang, og deres fami-
lier med at få en indtægt, så børnenes sko-
legang kan fortsætte, når projektstøtten op-
hører. 

Når der skal prioriteres i de fattige familier 
i Afrika, er det oftest pigerne, der står tilba-
ge uden tilbud om uddannelse. I samarbej-
de med baptistkirken i Burundi har vi derfor 
med „Alfabetiseringsprojektet“ hjulpet især 
kvinder til at lære at læse, skrive og regne. 
Vi har netop påbegyndt 4. fase, der når ud 
til 3.600 personer – heraf 2.900 kvinder. 
Oveni har vi også tilbudt deltagerne med-
lemskab af de såkaldte spare- og lånegrup-
per. Det har været med til at sikre deltagerne 
en mere stabil økonomisk situation henover 
året og har reduceret perioderne med sult 
eller få måltider. 

Vi har de senere år, i samarbejde med vo-
res partnere, arbejdet på at udbrede spare- 
og lånegrupper i både Burundi og Rwanda. 
Det vil vi gerne fortsætte med de kommen-
de år. 

Desuden vil vi gerne støtte ungdoms- og 
kvindeafdelingerne i vores samarbejdskir-
ker. Disse afdelinger gør et stort stykke ar-
bejde og ofte med ganske få midler. 

Hvilke aktiviteter er med – og  
hvad er behovet?
Budget:
- Opstart af menighedsbaserede spare- og 

lånegrupper i både Rwanda og Burundi, 
50.000 kr.

- Støtte til fattige præster så deres børn 
også har mulighed for at komme i skole, 
25.000 kr.

- Støtte til ungdoms- og kvindeafdelingerne 
hos vores partnere. 20.000 kr.

- Støtte til ad hoc indsatser overfor børn og 
familier. Fx til uddannelse, myggenet eller 
lejre for børn og unge, 20.000 kr.

- LLCCM, børneprojekt i Rwanda, 25.000 kr.

Indsamlingsbehov:  
140.000 kr.

Indbetaling: reg.nr. 3201 

Konto nr. 3201182417

Mærke: IM-tema 4

4P r o j E k t
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5P r o j E k tkirker, der virker

Udvikling af kirkesamfund i Burundi, Rwanda og Myanmar

Indsamlingsbehov: 
200.000 kr.

Indbetaling: reg.nr. 3201 

Konto nr. 3201182417

Mærke: IM-tema 5

BaptistKirken har altid lagt stor vægt på at 
hjælpe med at udvikle vores søsterkirkesam-
fund i Afrika og de senere år også i Myan-
mar. På forskellig vis hjælper vi vores partne-
re med at være kirke for deres menigheder 
og medlemmer. 

Konkret vil vi støtte lokale medarbejderes 
uddannelse og støtte kirkerne i deres demo-
kratiske processer og afholdelse af kurser, 
seminarer og lignende aktiviteter.

Derudover sender vi missionærer ud til 
at hjælpe partnerne med nogle af de opga-
ver, de ikke kan løse alene. Frem til somme-
ren 2020 er Jonas Norgaard Mortensen ud-
sendt sammen med sin familie. Familien bor 
i Rwanda, men Jonas har også arbejdsopga-
ver i Burundi. Vi arbejder på, at vi også ef-
ter sommeren 2020 kan være repræsenteret 
i Burundi og Rwanda, og meget tyder på, at 
vi selv skal betale en større del af udgifterne, 
da vi ikke kan være sikre på ekstern støtte.

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.

Hvem er partnerne?
I Burundi arbejder vi sammen med UEBB 
(Baptistkirken i Burundi) og det fælleskirke-
lige netværk, Dutabarane, der arbejder med 
forebyggelse af hiv og aids samt bekæmpel-
se af fattigdom. I Rwanda arbejder vi sam-
men med AEBR (Baptistkirken i Rwanda) og 
den uafhængige organisation LLCCM – „Let 
the Little Children Come to Me“. I både Bu-
rundi og Rwanda arbejder vores partnere 
tæt sammen om projekter. I Myanmar arbej-
der vi sammen med MBC (Myanmar Baptist 
Convention), og to af de kirkesamfund de er 
paraplyorganisation for: Kachin Baptist Con-
vention og Chin Baptist Convention.

Budget
Udsendte medarbejdere: 150.000 kr.
Støtte til søsterkirker: 50.000 kr.
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6P r o j E k tMenigheder, der vokser

Kirkebygninger og uddannelse af præster og ledere i Burundi og Rwanda

Indsamlingsbehov: 
300.000 kr.

Indbetaling: reg.nr. 3201 

Konto nr. 3201182417

Mærke: IM-tema 6

Der er vækst i Burundi! Det betyder, at der 
løbende føjes nye sjæle til de hastigt vok-
sende menigheder. Det er glædeligt, og her 
kan vi hjælpe vores partnere. Gode og dy-
namiske præster og andre medarbejdere 
er en forudsætning for sunde menigheder. 
I efteråret 2019 blev 42 præster ordineret i 
Burundi. 28 af dem er uddannet i Rubura på 
præsteskolen, og de andre har gennemgået 
et teologisk forløb om aftenen og weeken-
derne henover to år, da de allerede har en 
akademisk uddannelse. Lige nu uddannes 
30 nye præster, 75 evangelister og et lignen-
de antal ungdomsledere. I Rwanda har man 
netop ordineret 12 kvindelige præster, og 
det er planen at uddanne endnu flere præ-
ster til et højere uddannelsesniveau, da der 
er kommet ny krav til præsters uddannelse 
fra statens side.

En måde, vi konkret kan støtte menig-
hedernes evangelisation, er ved at støtte 
deres kirkebyggeri. De er selv i stand til at 
bidrage med arbejdskraft og en del af ma-
terialerne, men ofte kniber det med døre, 
vinduer og især tagkonstruktionen. I by-
områderne, hvor der er andre krav til byg-
gerierne, 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 man-
ge kirker, der er lukkede (ca. 60) så der ar-
bejdes på at få disse åbnet igen, inden man 
laver nye menighedsplantninger. Også her 
kan menighederne selv bidrage med mange 
ting i byggeprocessen, men vores bidrag kan 
være nødvendigt før alle krav er opfyldt, og 
kirkerne kan åbnes igen.

Landbrugsprojektet i og omkring Rubura 
er kommet ind i en god driftsfase og tingene 
løber rundt i sig selv. Formålet med projek-
tet er, at præsteskolen på længere sigt kan 
finansieres delvist herfra. Samtidigt uddan-
nes lokalsamfundet i bedre og mere effek-
tive dyrkningsmetoder og projektet bruges 
som uddannelses- og demonstrationscenter 
for vores øvrige landbrugsaktiviteter. 

I de senere år har vi ansøgt om en ræk-
ke projekter, der skal sikre fødevaresikker-
heden i Burundi. Vi og vores partnere har 
fået bevilliget en række projekter hos dan-
ske og internationale donorer. En række af 
disse projekter indeholder egenfinansiering. 
I 2020 vil vi således samle ind til fire projek-
ter i Burundi og Rwanda, ligesom to nye pro-
jekter er under forberedelse.

Hvem er med i  
aktiviteterne,  
og hvad er behovet?
- Præsteskolen i Rubura 

og andre uddannelser, 
100.000 kr.

- Skole- og kirkebyggeri, 
75.000 kr.

- Landbrugsprojekt i Ru-
bura, 25.000 kr.

- Fødevaresikkerheds-
projekter i Burundi og 
Rwanda, 100.000 kr. 
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7P r o j E k tInternt fordrevne

Skoler til flygtninge i Kachin-staten i Myanmar

Indsamlingsbehov: 
75.000 kr. 

Indbetaling: reg.nr. 3201 

Konto nr. 3201182417

Mærke: IM-tema 7

Vi har de senere år støttet med skolegang 
til internt fordrevne – altså flygtninge i eget 
land. Det fortsætter vi med i 2020. I dele af 
Myanmar er der stadig ikke varig fred. Det 
gælder blandt andet Kachin-staten i det 
nordlige Myanmar. Der er til stadighed kam-
pe mellem regeringssoldater og oprørsgrup-
per, der kæmper for mere selvstændighed. 
Det betyder, at en del af Kachin-statens ind-
byggere har måtte forlade deres landsbyer 
og bo andre steder i landet i lejre for internt 

fordrevne. Det kan have katastrofal betyd-
ning for børns skolegang. Børnene og fami-
lierne mister altså ikke kun deres hjem men 
også deres fremtidsmuligheder. 

I samarbejde med Myanmar Baptist Con-
vention og den lokale Kachin Baptist Con-
vention støtter vi et projekt, der sender ud-
dannede lærere ud for at undervise på de 
ofte interimistiske skoler. 

Konkret går vores midler til at understøt-
te undervisningen ved bl.a. at opbygge lo-
kale biblioteker og forsyne skolerne med 
sportsudstyr og andre materialer. Derud-
over støtter vi et landbrugstræningscenter, 
hvor mange unge fra lejrene får en uddan-
nelse indenfor landbrug, ledelse og mission. 
Vi har foreløbig forpligtet os til at støtte til 
udgangen af 2021.
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Bibelskoleprojekt i Estland

Indsamlingsbehov: 
150.000 kr. 

Indbetaling: reg.nr. 1551 

konto 4700596834 

Mærke: Estland.

Simon Graf, som er medlem af Baptistkirken 
i Odense, har været i Estland i tre år og del-
taget i grundlæggelse og opbygning af en bi-
belskole for Pinsekirkenetværket i Estland, 
som fungerer i godt samarbejde med Bap-
tistkirken, Metodistkirken og Den Lutherske 
Kirke i Estland.

Efter tre års arbejde som medarbejder på 
skolen med ansvar for udvikling af under-
visningsplan, blev Simon i juli valgt som ny 
skoleleder. Bibelskolen tilbyder i skoleåret 
2019/2020 tre forskellige kurser (ét fuldtids, 
ét ugentligt og ét månedligt) bestående af 

undervisning, kirkepraktik og coaching med 
i alt 35 elever. 

Arbejdet består af undervisning og drift 
af kurserne i samarbejde med menighe-
der. Herudover organisatorisk og finansiel 
udvikling af skolen for at fremme visionen: 
At elever opdager deres gudgivne poten-
tiale. Yderligere består arbejdet i ledelse 
af kirkepraktik, hvor eleverne bl.a. står for 
ALPHA-kurser, ungdomsgudstjenester og 
søndagsgudstjenester for menigheder over 
hele Estland.

Udover Simon er der fire ansatte på sko-
len. Da skolens budget på nuværende tids-
punkt kun kan dække en lille del af Simons 

Odense Baptistmenighed

løn, har Baptistkirken i Odense oprettet et 
menighedsprojekt med indsamling til pro-
jektet. Indkomne beløb vil blive afregnet til 
bibelskolen, som herefter udbetaler løn til 
Simon. Gaver er fradragsberettigede efter 
gældende regler. 

Kontaktperson vedrørende projektet i Baptistkirken i Odense: 
Torsten Wendel-Hansen, mobil: 2281 2113, e-mail: t.w-h@live.dk.


