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Gennem projekter søger Baptistkirken i Danmark at være
i mission, både i Danmark og internationalt. På de kommende sider er årets projekter beskrevet, forhåbentlig til
inspiration og begejstring!
Projekterne spænder vidt, fra bladudgivelse og Himmelske Dage til kirkebyggeri og spare-lånegrupper.
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.

Evangeliet formidles
i en moderne kontekst

Projekt

1

baptist.dk knytter os sammen
Centralt placeret er det trykte blads 36 sider
med interviews, portrætter og artikler, der
behandler et tema, der er relevant i dagens
samfund. Bladet sendes til ca. 2800 hjem
fem gange om året, 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
om hvad man er optaget af. 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 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 videre ud end de 2800 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.

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-magasinet med facebook-siden giver mulighed for
at være aktuelt og skabe debat om fx politik,
moral og etik.
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:
400.000 kr.
Indbetaling: reg.nr. 3201
kontonr. 3201182417
Mærke: baptist.dk
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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. I forhold til Himmelske dage har
vi en meget direkte kontakt, idet næstformand Vibeke Dalsgaard er blevet medlem af
Danske Kirkedages landskomite og derigennem kan formidle Baptistkirken i Danmarks
ideer og visioner.
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.
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Indsamlingsbehov:
12.500 kr.
Indbetaling: reg.nr. 3201
konto 32011824177
Mærke: Kirkedage

Foto Henrik Vinther Krogh
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Uddannelse for alle

4

Projekt

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.
Vi har de senere år, i samarbejde med vores partnere, arbejdet på at udbrede spareog lånegrupper i både Burundi og Rwanda.
Det vil vi gerne fortsætte med de kommende
år. Desuden vil vi gerne støtte ungdoms- og
kvindeafdelingerne i vores samarbejdskirker. Disse afdelinger gør et stort stykke arbejde og ofte med ganske få midler. Fx vil de
i Burundi gerne afholde ungdomslejre med
fokus på ungdomslivet og Corona.

Budget

– Alfabetiseringsaktiviteter i menighederne, 50.000 kr.
– Opstart af menighedsbaserede spare- og
lånegrupper i både Rwanda og Burundi,
50.000 kr.
– Støtte til ungdoms- og kvindeafdelingerne
hos vores partnere. 25.000 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:
170.000 kr.
Indbetaling: reg.nr. 3201
Konto nr. 3201182417
Mærke: IM-tema 4
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Kirker, der virker

Projekt
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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 de senere år også 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.
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 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.
Indbetaling: reg.nr. 3201
Konto nr. 3201182417
Mærke: IM-tema 5

Budget

– Udsendte medarbejdere:
100.000 kr.
– Støtte til søsterkirker:
50.000 kr.
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Menigheder, der vokser
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Projekt

Kirkebygninger 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, 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 bygninger-

ne, 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
2021 vil vi således samle ind til 4 projekter
i Burundi og Rwanda, ligesom nye projekter
er under forberedelse.

Indsamlingsbehov:
270.000 kr.
Indbetaling: reg.nr. 3201
Konto nr. 3201182417
Mærke: IM-tema 6

Budget

– Præsteskolen i Rubura
og andre uddannelser,
100.000 kr.
– Skole- og kirkebyggeri,
50.000 kr.
– Landbrugsprojekt
i Rubura, 10.000 kr.
– Fødevaresikkerhedsprojekter i Burundi og
Rwanda, 100.000 kr.
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Hjælp til internt fordrevne
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7

Skoler til flygtninge i Kachin-staten i Myanmar
Vi har de senere år støttet skolegang til internt fordrevne – altså flygtninge i eget land.
Det fortsætter vi med i 2021. I dele af Myanmar er der stadig ikke varig fred. Det gælder
blandt andet Kachin-staten i det nordlige
Myanmar. Der er til stadighed kampe mellem regeringssoldater og oprørsgrupper, der
kæmper for mere selvstændighed. Mange af
Kachin-statens indbyggere har måtte forlade
deres landsbyer og bor i lejre for internt fordrevne. Det kan have katastrofal betydning
for børns skolegang. Børnene og familierne
mister altså ikke kun deres hjem, men også
deres fremtidsmuligheder.
I samarbejde med Kachin Baptist Convention støtter vi et projekt, der sender uddannede lærere ud for at undervise på de ofte
interimistiske skoler og konkret går vores

midler til at understøtte undervisningen ved
bl.a. at opbygge lokale biblioteker og forsyne
skolerne med sportsudstyr og andre materialer. Derudover støtter vi et landbrugstræningscenter, hvor mange unge fra lejrene får
en uddannelse indenfor landbrug, ledelse
og mission. Vi har foreløbig forpligtet os til
at støtte til udgangen af 2021.
I støbeskeen er også nye aktiviteter i Chin
Staten, hvor der heller ikke er varig fred. Inden udgangen af 2020 vil Chin Baptist Convention og herboende Chiner præsentere et
nyt projekt i Chin Staten.

Indsamlingsbehov:
65.000 kr.
Indbetaling: reg.nr. 3201
Konto nr. 3201182417
Mærke: IM-tema 7

Budget

– Internt fordrevne: 50.000 kr.
– Nyt projekt i Chin-staten: 15.000 kr.
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Projekter 2021

