Referat fra Landskonference 1 2016 på Lindenborg 27.‐28. juli 2016
Dagsorden
1. Konstituering
Valg af ordstyrere og sekretærer
Ordstyrere:
Ole Broholm Andersen, Østervrå Frikirke
Pia Duebjerg Andersen, Lyngby
Sekretærer:
Susanne Kofoed, Tølløse
Anita Lindholst, Aarhus
Valg af stemmetællere
Lone Johansen Bundgaard, Østhimmerland
Preben Andersen, Frederikshavn
Torsten Wendel‐Hansen, Odense
Nina Vang, Købnerkirken
Majvi Weiss, DBS
Ulla Holm, Sekretariatet
Fortegnelse over stemmeberettigede
Ordstyrerne konstaterede, at Landskonference 1 var indkaldt i overensstemmelse
med vedtægterne for BaptistKirken og dermed beslutningsdygtig.
Antal stemmeberettigede: 128, hvoraf 113 fra 40 menigheder, 10 fra organisationer
og 5 fra ledelsen.
Forelæggelse af dagsorden
Vedr. afviklingen af dagsordenen:
Punkt 3 behandles før punkt 2. Punkt 6 behandles før punkt 5. Dagsordenen blev
godkendt uden yderligere kommentarer.
2. Forelæggelse af beretninger
Drøftelse og godkendelse af BaptistKirkens årsberetning 2015‐2016 (Håndbogen 2016,
s. 25‐43)
Svend Eli Jensen orienterede om flytningen af baptisternes arkiv fra lokalerne på
Baptisternes Skoler i Tølløse til Landsarkivet i Viborg. Et arbejdshold på 10‐12
historieinteresserede frivillige har i løbet af foråret revideret, digitaliseret og pakket
det omfattende fysiske materiale, så det blev klart til flytning. På hele forsamlingens
vegne udtalte Svend Eli Jensen stor anerkendelse og tak til ’flytteholdet’ for et
imponerende arbejde.
Håndbogens beretninger blev godkendt.
3. Formandens mundtlige beretning
Bent Hylleberg sagde:
Min mundtlige formandstale supplerer den skriftlige beretning fra ledelsen (se
Håndbogen 2016, s. 25‐29) og den skal redegøre for min ’personlige beretning over
BaptistKirkens situation’. I år har jeg to ting på sinde. Men inden da vil jeg gerne
begynde med en refleksion over livet i de lokale menigheder – altså livet hjemme hos
os alle sammen.

Hvad er den lokale baptistmenighed?
Alle menighederne er organisatorisk set ’foreninger’ – dvs. fællesskaber med
vedtægter, medlemmer og en demokratisk struktur med samme indflydelse for os
alle. Hvis ikke vi vidste bedre, ville vi antage, at denne organisation skyldes, at vi er
børn af et moderne demokrati. Men det er ikke årsagen. Historisk set forholder det sig
heller ikke sådan. Her i landet var vore menigheder ti år ældre end de første
foreninger med demokratisk struktur, der først opstod efter 1849 som følge af
Grundloven. Når menighederne har den nævnte organisatoriske opbygning, har det
baggrund i den kristne teologi – ikke i den danske sociologi.
Når vi siger, at hver menighed har et antal ’medlemmer’, skyldes det – med ord fra
Paulus – at vi hver især er blevet ’et lem på Kristi legeme’. Ved bekendelse og dåb er vi
blevet ét med Den opstandne Kristus. Videre siger Paulus, at Helligånden har givet os
evner og gaver til at tjene med. Intet ’lem på kroppen’ kan undværes. Tilsammen
udgør vi som lemmer dét legeme, der har ’Kristus som hoved’. Det er Ham, der forener
os – derfor er vi en ’forening’. Vi er organisk forbundne for at tjene Ham – i den
verden, Han elsker. Vi hænger sammen som Den Opstandnes ’organisme’, der har til
formål at tjene Hans herredømme! I undervisning og tilbedelse. I mission og diakoni. I
holdninger og handlinger. Det er den grundlæggende betydning af, at vi som
menigheder er ’foreninger’.
Men nu véd vi jo alt for godt, at ét er det ideelle, noget andet er dét, vi erfarer. Derfor
må I som ledelser – menighedsråd o.l. – til stadighed formulere, hvad det vil sige at
være menigheds‐medlem. Vi skal minde os selv om det. Og vi må gentage det overfor
alle, der i dåben engang kom til at høre ’Kristi legeme’ til. Jeg tror, at I alle har været
med til at udforme forventninger, som vi må have til hinanden. Tager jeg ikke meget
fejl, hører der i hvert fald seks forventninger til, som vi må have til et
menighedsmedlem: Som ledelse i den lokale menighed forventer vi, at alle jævnligt
deltager med deres nærvær; at vi lytter til hinanden og taler sammen; at alle bidrager
til husholdningen efter evne; at vi søger hinandens hjælp og støtte; at alle efter bedste
evne vil være med til at præge menighedens udvikling; og at alle beder med, når det
gælder menighedens virke. Det er vel det vigtigste, vi forventer af hinanden som
døbte, der er blevet ét i Kristus, udrustet med Helligånden til al god gerning, så vi
virker i ’forening’?
På denne velkendte baggrund fra de lokale menigheder kommer jeg nu til
BaptistKirken.
Hvad er BaptistKirken for et fællesskab?
Det spørgsmål har jeg stillet mig selv mange gange som jeres formand! Og vi har i
konferenceåret stillet det i den ledelse, I har valgt for ’Foreningen af danske
baptistmenigheder’ – sådan hed BaptistKirken i 1800‐tallet! Når jeg skulle svare på
spørgsmålet – ’Hvad er BaptistKirken for et fællesskab?’ – har jeg ofte sagt: Vi er et
kirkesamfund, der består af ca. 5.500 medlemmer. Det er dog ikke det mest præcise
udsagn! Heldigvis – det ser jo også uoverskueligt ud for enhver ledelse! Jeg er blevet
klogere ved at læse vores vedtægter. Her står, at vi er en ’forening’, der består af 51
menigheder og nogle få landsorganisationer: ’BaptistKirken er en sammenslutning af
selvstændige menigheder, som forpligter sig på nærværende vedtægter og deraf
følgende fælles beslutninger’ (§ 3.1). Så enkelt kan det siges; så overkommeligt kan
det se ud. 51 medlemmer, der alle er en del af Kristi universelle kirke – med hjemsted
i BaptistKirken hos os. Dét bør en ledelse kunne forholde sig til! Det svarer til en
mindre menighed …

Når vedtægterne taler om ’selvstændighed’, er det vigtigt, at vi fanger ordets sproglige
betydning. ’Selvstændig’ betyder ikke, at den enkelte menighed er ’uafhængig’ – at vi
kan og vil alene. Det betyder heller ikke ’autonom’ – at vi lever efter vores egne love.
’Selvstændig’ betyder ’at kunne stå selv’. Det betyder ’moden’ og ’myndig’ – parat til at
tage ansvar for helheden. Men også her er det teologiske perspektiv vigtigt. Når vi er til
landskonference, udgør vi alle ét folk, hvor menighedernes enhed i Kristus finder
synligt udtryk. Og vi forventer, at Gud vil lede og udruste os med et større perspektiv
og udsyn end det, vi hver især har med hjemmefra.
Det understregede apostlen Peter, da han skrev sit første brev til menighederne i
Lilleasien: ’I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et folk der tilhører Gud. Han
kaldte jer fra mørket og ud i sit stærke lys, og derfor skal I fortælle om de
guddommelige ting han gør. Engang var I ikke et folk, men nu er I Guds folk’ (2:9‐10).
Og lidt senere fortsætter Peter med at forfølge samme tanke om enheden mellem
menighederne i Lilleasien: ’Frem for alt skal I blive ved med at elske hinanden, for
kærligheden får os til at se bort fra hinandens synder. I skal hver især bruge de evner,
I har fået af Gud til at hjælpe andre, for på den måde bliver alle Guds forskellige gaver
omsat bedst muligt’ (4:8‐10). Hvis det er det perspektiv, vi kommer med – at
’kærligheden får os til at se bort fra hinandens synder’, og at vi derfor vil bruge ’de
evner, vi har fået af Gud til at hjælpe andre’ – så kan vi med sindsro forpligte os på
vores fælles beslutninger. Så optræder vi ’modent’, ’myndigt’, ’selvstændigt’!
Som ledelse besluttede vi, at vi ville besøge alle jer derude i disse ’selvstændige
menigheder’. I denne besøgsrunde har vi foreløbig besøgt en fjerdedel, hvor vi har
holdt møde med menighedsrådene. Til efteråret fortsætter besøgsrunden.
Forud for besøgsrunden har vi som ledelse brugt megen tid på at drøfte, hvad det vil
sige at være en del af ’dét forpligtende fællesskab’, som BaptistKirken er (§ 3.1.). Vi
begyndte at formulere vores forventninger til de 51 menigheder, der er medlem af
BaptistKirken – dvs. forventninger til alle menighederne. Her fik vi os en overraskelse.
Her kommer de forventninger, vi fandt frem til, når det gælder om at være ’medlem af
BaptistKirken’. Som ledelse forventer vi, 1) at jeres menighed deltager i fællesskabet,
dvs. møder frem, er nærværende. Vi forventer, 2) at samtalen er vores vigtigste
redskab til at opnå vores mål, dvs. vi lytter til hinanden, taler sammen. Vi forventer, 3)
at alle bidrager til den fælles husholdning efter evne; dvs. ingen kører på frihjul. Vi
forventer, 4) at vi forsøger at hjælpe og støtte hinanden, dvs. at vi har taleret i
hinandens liv med henblik på at rette op på hinandens skævheder. Vi forventer, 5) at
alle efter bedste evne vil være med til at præge fællesskabets liv og virke. Og endelig
forventer vi, 6) at vi alle deltager i forbønnen, når det gælder fælles mission.
Hvad var det, vi fandt frem til? Som ledelse har vi de samme forventninger til
BaptistKirkens medlemmer – dvs. til jer som menigheder – som I derhjemme i
menigheden har til medlemmerne i jeres lokale menighed. Er det underligt? Nej, det
synes jeg ikke. Ingen af os ønsker, at noget ’medlem’ lever passivt eller er inaktivt med
i fællesskabet – hverken lokalt derhjemme eller nationalt i BaptistKirken. Det er ikke
overraskende, at forventningerne er de samme lokalt hos jer og nationalt hos os i
BaptistKirken, fordi vi begge steder bygger på den samme bibelske tanke: At vi – om
end på to forskellige planer – er ’medlem på Kristi legeme’.
Som ledelse ønsker vi, at det er en sådan forståelse af fællesskabet, der breder sig –
derhjemme hos jer i de lokale menigheder og her hos os i BaptistKirken. Jeg er
overrasket over, hvor forskellige de førte samtaler har været. Men sådan må det være,
fordi menighederne er forskellige. Samtidigt har det også været berigende at opleve,

at midt i mangfoldigheden findes der en enhed – en enhed, der viser sig i viljen til at
tjene Kirkens Herre i de mennesker, vi møder på hvert vores sted. Hvis vores besøg
har bidraget hertil, er der god grund til glæde!
Er det for høje forventninger at have, at ’medlemmer på Kristi legeme’ i begge
sammenhænge udviser denne seksfoldige adfærd? Det synes jeg ikke, det er! Det er en
naturlig forventning! På den baggrund kommer jeg nu til det andet spørgsmål, vi må
svare på: Hvad bør fællesskabet i BaptistKirken så bruges til?
Hvad skal fællesskabet i BaptistKirken bruges til?
Forud for de konkrete svar på det spørgsmål må der findes nogle styrepinde, der
angiver retningen for os. Når der er tale om et kristent fællesskab, vil jeg pege på to
markører, der er uomgængelige: Den ene er det budskab, der har skabt os som kirke –
altså evangeliet. Evangeliet stiller altid kirken overfor en række opgaver, som Guds
Folk skal engagere sig i, hvis vi vil tjene Guds Rige. Den anden markør er den kultur, vi
lever i som kirke – altså vores tid og sted. Men til enhver tid bør evangeliet være en
korrektion til kulturen, der præger os!
Undertiden kan vi som kirke være så heldig, at vores omverden løser nogle af de
opgaver, som evangeliet kalder os til. Det er faktisk den virkelighed, vi kender fra de
nordiske velfærdssamfund. Men hvis vores velstand ikke længere omsættes til
velfærd og til gavn for de ringest stillede både her i landet og ude i verden, så må
kirken træde i karakter, fordi opgaver, som evangeliet tilsiger os, ikke længere
varetages af andre. Vi er på vej ind i en tid, hvor vores kristendomskultur forandres.
Den er på retur på flere områder. Hvad kræver det af os? Hvad kan fællesskabet i
BaptistKirken bruges til – på de nye vilkår, vi møder?
Jeg vil gerne lægge op til en drøftelse af en række svar på det spørgsmål. Og for at gøre
det nogenlunde struktureret, vil jeg se i tre retninger. Først UDAD. Her er vi udfordret
som kristne på en række områder, der kræver samarbejde.
1) Følgerne af flygtningestrømmen til Europa og til os har taget megen tid.
Integrationsudvalget har foretaget en analyse i menighederne med anden farverig
oprindelse end dansk. Den er blevet bearbejdet grundigt. Resultatet vil blive
præsenteret senere på LK (Håndbogen, s. 45). Som kristne skal vi modtage
flygtningene med gæstfrihed og udvise omsorg. Her må vi som menigheder stå
sammen og idérigt udruste hinanden til en kvalificeret indsats derhjemme.
2) Flygtningestrømmen og migrationen bringer religionsmødet ind i synsfeltet.
Religion er blevet en politisk varm kartoffel, der i Folketinget før sommerferien
resulterede i det såkaldte ’enighedspapir’. I kølvandet heraf har Bertel Haarder sendt
et lovforslag til høring – også hos kirkerne. Her må vi stå sammen om at bringe de
bedste baptistholdninger ind i debatten. Historisk har baptister altid, når konfessioner
og religioner stødte sammen, hævdet, at vejen frem er frihed, lighed og samtale.
Religionsfrihed er for baptister ’alle friheders moder’. Det bør vi sammen bruge
kræfter på at begrunde og håndhæve i den aktuelle situation. Sidst på året lægges der
op til, at ’de fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold skal ordnes ved lov’ –
første gang siden Grundloven blev givet i 1849. Vi bør som baptister være vågne og
arbejde sammen med de andre frikirker. Religiøs ekstremisme kan let få utilsigtede
konsekvenser for frikirkerne. Religiøst set er vi en minoritet, klemt inde mellem på
den ene side Folkekirken og på den anden side muslimerne.

3) De to nævnte fænomener – flygtningestrømmen og religionsmødet, der har
bestemt meget af den politiske dagsorden – har også fået stor indflydelse på et andet
forhold, der berører os som baptister, nemlig dansk udviklingsbistand. Fra årsmødet i
1968 sendte vi en henvendelse ’Til regering og folketing’ med en opfordring til
’allerede fra finansåret 1969‐70 at forhøje Danmarks ulandsbistand til den lovede 1 %
af nationalindkomsten’. Det danske løfte herom blev som bekendt aldrig indfriet. Men
med finansloven for dette år (2016) blev vores danske udviklingsbistand skåret ned
med ca. 1/3 til et historisk lavt niveau.
Det fik os som ledelse til at sende en konstruktiv henvendelse til udenrigsminister
Kristian Jensen (læs den i Håndbogen s. 49). Vi modtog aldrig noget svar. Hvis den
valgte tendens fortsætter, vil det få stor indflydelse på vores arbejde i Burundi. Vi må
konstatere, at hvis vi vil formidle den samme hjælp til søstre og brødre i ét af verdens
fattigste lande, udfordres vi til at indsamle flere millioner i vores egne menigheder.
Her er mere på spil, end vi kan magte hver især i lokalmenighederne. Vi må hjælpes ad
med at råbe politikerne op – og med at finde strategier, der bevirker, at vi selv som
kristne løfter en større andel af opgaven. Netop i år fejrer vi 100‐årsjubilæet for
stiftelsen af ’Danske baptisters Hedninge‐Missionsselskab’, der førte til et rigt
missionsarbejde i Burundi og Rwanda. Det forpligter!
4) Jeg vil nævne endnu en udfordring, der kommer til os udefra. Den har med den
økonomiske forandring af vores samfund at gøre – en forandring, der kan beskrives
som vejen fra velfærdsstat til konkurrencestat. Her behøver vi ikke diskutere, om
denne ændring er politisk klog eller ej. Vi kan nøjes med at konstatere, at vi langsomt
har fået flere fattige, udsatte, enlige og psykisk syge, som vi ikke i fællesskab tager
samme ansvar for, som vi gjorde for 20 år siden. Vi har fået – og får fremover – flere
såkaldte ’tabere’ i vort danske samfund. I den situation må vi som kristne træde i
karakter med en række sociale tiltag. I nogle menigheder er vi allerede i gang med en
fornyet diakoni‐indsats. Vi kan nævne julehjælp og herberger med varme og mad, når
vort land er dybfrossent ved vintertide. Det er også en sådan tjeneste – diakoni
betyder tjeneste! – mange af jer står parat med i lektie‐caféer og andet socialt arbejde.
Som kristne véd vi, at ord og handling må følges ad! Frivilligheds‐ressourcerne er
heldigvis mange!
De nævnte udfordringer, som vi let får øje på, når vi ser UDAD i det danske og
internationale samfund, kalder på os som barmhjertigheds‐hjælpetropper. Men
barmhjertighed må altid kombineres med retfærdighed – for at skabe fred. Dét véd vi
fra Jesu budskab. Derfor må vi som kristne også hæve en profetisk røst, der taler ind i
samtiden om et retfærdigt samfund, der tager sigte på en fredelig fremtid. Det er dét,
jeg forstår ved ’profetiens nådegave’. For at blive hørt og set, så det gavner de ringest
stillede hjemme og ude, må vi stå sammen. Brugbare løsninger finder vi kun ved en
fælles indsats. Fællesskabet i BaptistKirken bør bruges til den slags, hvis det skal give
mening.
Sådanne store udfordringer må få os til at se INDAD i BaptistKirken. Er vi godt klædt
på til at løfte disse opgaver? Når vi ser INDAD, vil jeg kort omtale tre ting:
1) En af de største udfordringer for os som menigheder er manglen på præster. Vi har
længe været inde i en præstekrise. Derfor har Tjeneste‐ og Uddannelsesudvalget
netop færdiggjort en stor analyse. Den skal vi arbejde med i efteråret. De spørgsmål,
som vores præstekrise rejser, kan den enkelte menighed ikke alene svare på. Vi må stå
sammen, søge fælles svar og gå nye veje. Det gælder uddannelse af præster, træning af
lægprædikanter og unge frivillige ledere.

2) Jeg tror, vores præstekrise har meget at gøre med vores menighedsliv. Hvis vi vil
styrke vores indsats i en tid, hvor det bliver nødvendigt at skabe en mod‐kultur til den
afkristning, der møder os herhjemme, så må vi lære hinanden at skabe nye
trosfællesskaber. Unge præster går ikke altid hånd i hånd med gamle og små
menigheder. Vi gør derfor klogt i at tænke nyt, når det gælder de små menigheder i
vores fællesskab. På temadagen for de ’små ressourcesvage menigheder’ blev alt dette
italesat. Nogle steder må vi takke for fortiden og prøve kræfter i nye sammenhænge
med henblik på fremtiden. Andre steder har vores migranter skabt nyt håb om
fremgang. Vi kan få megen inspiration af vores migrantmenigheder. Men vi skal også
satse selv. Det vil vi høre mere om allerede i år fra ledelsen og fra udvalget, der
arbejder med ’Mission i Danmark’.
3) Hvis vi læser tidens tegn i dansk kirkeliv, må vi også prøve at tænke inklusivt om de
mange former for nye menighedsnetværk, der opstår i disse år. Hvordan viser vi, at vi i
BaptistKirken kan rumme fx pilgrimsfolket, der vandrer; gospel‐fællesskaber, der
synger af glæde; spiritualitetsgrupper, der mediterer og beder? Disse ’fjerde former’
for at være kirke – den første kirkeform er den lokale menighed; den anden kirkeform
er den universelle kirke; den tredje kirkeform er konfessionskirkerne – har vi altid
kunnet rumme i BaptistKirken. Tænk på vores afholdsarbejde, vores børne‐ og
ungdomskorps, vores kvindenetværk. Vi har på opfordring nedsat en lille ’tænketank’,
der fra efteråret vil hjælpe os med et sådant pionérarbejde. Det er der ingen
menighed, der klarer på egen hånd. Her behøver vi også BaptistKirken!
Udfordringerne udefra til os som kristne og udfordringerne indefra i BaptistKirken
må få os til at se OPAD. Vi må vende blikket OPAD for at kunne leve ’i Åndens kraft’. I
det konferenceår, der kommer, må vi sammen med alle de andre kirker overveje, hvad
det betyder, at vi markerer 500‐året for Reformationen. Her vil vi blive udfordret til at
bringe vores egen arv fra ana‐baptisterne i spil. For at hjælpe jer i menighederne har
Teologisk Forum skabt www.anabaptist.dk – en hjemmeside, der ønsker at formidle
historisk viden og skabe identitet, når vi skal overveje, hvad ’reformation’ betyder for
os i dag. Lad os bruge 500‐års‐fejringen til at overveje, hvad det betyder, at vi som
kirke altid må være parate til at lade os reformere… – når forandringerne presser sig
på udefra og indefra.
På reformationstiden slog kirken en kolbøtte. I stedet for at tænke alt ud fra
menneskets egne ydelser satte Martin Luther troen på Guds nåde i centrum. Det fik
vidtrækkende følger. Hvis I spørger mig, hvor vi behøver at slå en kolbøtte i dag, vil
jeg svare: Vi må ændre den tendens, der præger os alle sammen, at vi kredser om
vores eget indre tomrum. Det må vi fylde med noget, der kan forvandle os! Kort sagt
må tidens mindfulness, hvor vi selvoptaget ser indad, skiftes ud med Christfulness. Det
er ’Kristus i os’, der er verdens håb! Det er ved at se OPAD – ikke indad i os selv – vi vil
kunne finde uanede ressourcer til tjeneste for mange andre. Det er mit ønske, at
reformations‐fejringen får os til at skifte tidens perspektiv ud med det bibelske
mønster. Vi behøver ’at omvende os’.
Afrunding
’Hvad skal fællesskabet i BaptistKirken bruges til?’ – Jeg har nu givet mit bud! Der er
mange opgaver, vi kun kan løse, hvis vi vil stå sammen og løfte i flok. Kun ved at stå
sammen og kun ved at lade os fylde af Kristus – ved at leve ’i Åndens kraft’ – lovpriser
vi Ham, der lever som Den Opstandne mellem os! Gud give, vi alle må få øje på den
styrke, det er at være ’medlem på Kristi krop’ – både i vores lokale menigheder og i
vores ’forening af menigheder’ i BaptistKirken. Tak.

Beretningen fik en positiv modtagelse, og der var efterfølgende ingen uddybende
spørgsmål.
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet 2015
Regnskabsfører Ulla Holm fremlagde i hovedtræk regnskabet for 2015 (se Håndbogen
2016, s. 51‐57) og henviste i øvrigt til den komplette udgave med noter, som findes på
BaptistKirkens hjemmeside.
Basisindtægterne udgjorde 2,7 mio. kr., hvilket er ca. 153.000 kr. under budgettet. Den
største indtægtskilde er stadig menighedernes bidrag, men indbetalingerne herfra lå næsten
70.000 kr. under budgettet. Endvidere er administrationsbidraget fra projekter mindre end
budgetteret, hvilket især skyldes, at en del eksterne projekter sluttede i 2015 og nye først
begyndte i 2016. Til gengæld har vi fået lidt mere ind i tips‐ og lottomidler samt
momskompensation.
Projektindtægterne fra private bidragydere udgjorde 2,7 mio. kr. Menighederne
bidrog med 779.000 kr. hvilket er noget lavere end året før, også selv om der tages
højde for jubilæumsindsamlingen i 2014. De 2,7 mio. kr. er inklusiv indbetalinger til
projektet ”Støtte til mindre menigheder”.
For de samlede indtægter gælder det, at menighederne stadig er den største
indtægtskilde, men indbetalingerne herfra er faldet med mere end 400.000 kr. fra
2014 til 2015. Ses der bort fra jubilæumsindsamlingen 2014, udgør nedgangen i
menighedernes indbetalinger ca. 150.000 kr. Indsamlinger blandt private har bidraget
med 1,4 mio. kr. plus ca. 1,3 mio. kr. indbetalt af medlemmerne i projektet ”Støtte til
mindre menigheder”. Eksterne projektmidler fra Danida, CISU og DMR‐U udgør 2,1
mio. kr. I alt indtægter på ca. 8,6 mio. kr.
På udgiftssiden udgør basisomkostningerne knap 2,9 mio. kr. Det er ca. 101.000 kr.
mere end budgetteret. En kursregulering af værdipapirer bidrager med en udgift på
163.000 kr. Ses der bort fra kurstabet, ser omkostningerne meget fornuftige ud
sammenlignet med budgettet.
Omkostningerne til egne projekter udgør i 2015 3,2 mio. kr. og heraf tegner projekt
”Støtte til mindre menigheder” sig for 1,2 mio. kr. De to største projekter derudover
er, i hvert fald rent økonomisk, børneprojektet i Rwanda og Burundi med 635.000 kr.
og bladet baptist.dk med 438.000 kr. Der har i årets løb generelt været pæn balance
mellem indtægterne og projekternes behov.
De samlede omkostninger: Basis, egne projekter og eksterne projekter, udgør i alt 8,8
mio. kr., hvilket er af samme størrelsesorden som i 2014.
Årets regnskabsmæssige resultat udviser et underskud på 193.296 kr., hvor der var
budgetteret med et overskud på 61.300 kr. Af underskuddet udgør 163.000 kr. et ikke
realiseret kurstab på værdipapirer.
Orientering om omlægning af BaptistKirkens reserver
Svend Eli Jensen fortalte, at ledelsen har samlet vores mange små reservekonti, som
hidtil har været registreret enkeltvis, i seks hovedgrupper med et samlet beløb på ca.
7 mio. kroner: 1) Mission i Danmark. 2) International mission. 3) Tjeneste og
Uddannelse. 4) Teologisk Forskning. 5) Kommunikation. 6) Prædikanternes
Hjælpefond. Ved omlægningen, der er sket i overensstemmelse med Civilstyrelsens

praksis for tilladelse til ophævelse af små legater, er der taget hensyn til de enkelte
reservekontis registrerede formål.
Der lød samtidig en opfordring til at overveje oprettelse af testamente til fordel for
disse formålsgrupper.
På spørgsmål fra salen blev det oplyst, at der fortsat er midler i de såkaldte
Vejlepenge, samt at disse nu er frigivet til missionsformål i hele landet.
På et spørgsmål om, hvorfor der mangler penge på basisbudgettet, og om
menighederne ikke betaler, hvad de er forpligtet på, var svaret, at ledelsen efter en
revision af det oprindeligt vedtagne budget 2016 har haft møder med foreløbig otte
menigheder, der ikke lever op til Landskonferencens beslutninger. Besøgene
resulterede i positive samtaler, men ikke nødvendigvis i større indbetalinger til
Baptistkirken i Danmark.
Orientering om revideret budget for 2016 og aftale med Chin‐menighederne
Chin‐menighederne har indgået en toårig aftale med ledelsen om at betale 6 % af
deres indsamlede midler. Dette grundet deres store økonomiske engagement i deres
egen Chin‐organisation, Chin Christian Association, og deres praksis med at betale
tiende i menighedsbidrag.
Landskonferencen godkendte regnskabet for 2015.
6. Valg
De opstillede kandidater blev præsenteret for forsamlingen og der henvistes til de
udsendte præsentationsark. Kandidaten med de færreste antal stemmer valgtes for 1
år.
6.a Valg af formand (valgperiode et år)
Der var opstillet 1 kandidat, Bent Hylleberg, som var villig til at genopstille. Bent blev
ved skriftlig afstemning valgt med 121 stemmer. 3 stemmer blanke.
6.b Valg af tre medlemmer til ledelsen (valgperiode et/to år)
Der skulle vælges tre medlemmer. De opstillede var:
Per Beck, Karmelkirken Aalborg
Vibeke Koch Dalsgaard, Pandrup‐Birkelse
Merete Gjerløv, Silkeborg (villig til genvalg).
Ved skriftlig afstemning valgtes Merete Gjerløv med 111 stemmer, Per Beck med 91
stemmer og Vibeke Dalsgaard med 90 stemmer.
Bent Hylleberg formulerede Landskonferencens hjertelige tak til de afgående
ledelsesmedlemmer: Karin Lignel Christiansen og Svend Eli Jensen.
6.c Valg af revisor
På valg var Evan Klarholt, som var villig til genvalg, og som blev valgt med applaus.
Under valghandlingerne bragte Line og Rasmus Hylleberg samt André Sibomana
hilsener fra Afrika.
På familiens vegne tog Rasmus Hylleberg i sin hilsen udgangspunkt i vores 100 års
jubilæum som missionsselskab i Rwanda/Burundi. Det kan måske umiddelbart være
lidt svært at se tegnene på vores tilstedeværelse, og flere gange har det set ud, som
om vi er blevet slået tilbage til start, men man ser jo heldigvis mange kirker, kirketage
og baptister, som vi er så privilegerede at møde og lære at kende. En særlig hilsen fra

Baptistkirken i Burundi (UEBB), som heldigvis nu står sammen i enighed og med en
dygtig ledelse, som er en opmuntring i en svær situation i landet. Danske baptisters
opbakning og forbøn betyder meget for vennerne i Burundi. Tak for alle jeres breve og
mails til vores familie.
André Sibomana, præst i Kigali og udviklingsleder i Baptistkirken i Rwanda (AEBR),
som vi har samarbejdet med siden 2007. Et samarbejde, som bliver set og anerkendt i
hele landet. Tak, fordi I har sendt familien Hylleberg til os. Vi arbejder med dem for
udvikling af lokalområder, og vi indleder nyt arbejde for meget unge mødre. André
Sibomana overbragte en varm hilsen fra generalsekretæren for AEBR.
Bent Hylleberg sendte hjertelige hilsener fra Baptistkirken i Danmark til begge
kirkesamfund.
5. Indkomne forslag
5 a. Forelæggelse af forslag 1 og 2 om Mission i Danmark (bilag 1 og 2)
Forslagene er en forlængelse af den principbeslutning, som Landskonferencen traf i
2015: At der over en årrække investeres 500.000 kr. i projekt Mission i Danmark
(MiD).
‐ Bilag 1 omhandler forslag om Lederskole for unge (ca. 20‐30 år).
‐ Bilag 2 omhandler forslag om dannelse af nye trosfællesskaber.
Lone Møller‐Hansen, Charlotte Willer, Erland Grarup og Erik Rugholm redegjorde for
indholdet i de to indsatsområder samt besvarede opklarende spørgsmål fra salen.
Thomas Willer afrundede fremlæggelsen og forklarede principperne bag det såkaldte
Katapult‐forløb (bilag 2). Der lød afslutningsvis en opfordring til alle menigheder om
at finde unge, potentielle ledertalenter og til at sende dem til ét af MiD’s kursusforløb.
Husk at bruge de fremlagte PR‐foldere til yderligere information i menighederne.
Drøftelse og godkendelse af forslagene om Mission i Danmark
Den efterfølgende reaktion var positiv, og spørgsmålene til udvalget gik hovedsagelig
på, hvem målgrupperne kunne være, fx aldersmæssigt og mht. forudgående
uddannelse. Her bør man efter udvalgets mening mere vægte funktion end alder
(30+). Der blev opfordret til at overveje, om underviserne også kunne være andre end
præster.
BaptistKirkens hidtidige tilbud om konsulenttjeneste består fortsat. Der er dog ikke
afsat tilskudsmidler, men man har lov at søge om sådanne.
Afstemning om forslag 1:
Lederuddannelse for unge blev vedtaget med bred tilslutning.
Afstemning om forslag 2:
Oprettelse af nye trosfællesskaber blev ligeledes vedtaget med bred tilslutning.
5 b. Forelæggelse og godkendelse af forslag vedr. International mission (bilag 3)
Ledelsens forslag blev fremlagt og motiveret af Svend Eli Jensen. På baggrund af
drøftelser med de udsendte, Line og Rasmus Hylleberg, og med Morten Kofoed, har
ledelsen vurderet, at det vil være relevant med en forlængelse af Line og Rasmus
Hyllebergs ansættelse på et halvt år frem til sommeren 2017. I forbindelse med Line
og Rasmus Hyllebergs flytning til Rwanda er der opstået nye muligheder for
samarbejde med AEBR, og det er vigtigt at styrke disse relationer yderligere. Der vil

være en nettoudgift på 170.000 kr. Man vil trække på reserverne, hvor der er midler
afsat til dette formål. Rasmus Hylleberg udsendes på fuld tid og Line Hylleberg på halv
tid.
Forslaget blev yderligere belyst af Morten Kofoed. Kirkerne i de to lande er i en
brydningstid. Der er lige nu et momentum for, at de kan udvikle sig til at være til
positiv inspiration for landenes befolkning, og vi har et stort ønske om at støtte
kirkerne i denne retning. Relationerne og partnerskabet er det væsentlige i arbejdet.
Samarbejdet med kvindenetværket og Yego‐projektet er også blevet styrket. Der er
med familien Hyllebergs engagement også sket et markant løft i kommunikationen fra
arbejdet i Rwanda og Burundi. Forlængelsen giver samtidig mere tid til at overveje,
hvordan samarbejde og bemanding i Rwanda og Burundi skal se ud fremover.
Drøftelse og godkendelse af forslaget vedr. International mission
Drøftelserne indledtes med et indlæg fra Lise Emming Weber‐Hansen:
Kvindenetværket har intensiveret deres arbejde i Rwanda i samarbejdet med Line
Hylleberg. De oplever, at Line er meget dygtig til at gå ind i et samarbejde med
kvinderne i Rwanda, så de beslutninger, der tages, bliver kvindernes egne. Der er lavet
en samarbejdsaftale med Kvindenetværket i Danmark og Kvindedepartementet i
Rwanda, der er unik på den måde, at pengene går direkte til kvinderne i Rwanda.
Derfor støtter Kvindenetværket udsendelsen med 50.000 kr., hvilket allerede er
indregnet i det fremlagte budgetforslag.
Der blev fra salen udtrykt stor glæde over, at Line og Rasmus Hylleberg har kunnet
være i Rwanda og Burundi, men også skepsis over for at Line skulle udsendes på halv
tid i den forlængede periode. Flere mente, at Line måtte arbejde på fuld tid, og vi bør
støtte med heltidsansættelse til begge de udsendte. Der udtryktes stor tak for den
information og kommunikation, Line og Rasmus Hylleberg har formidlet.
Det blev foreslået at ændre ledelsens forslag, så Line Hylleberg kunne udsendes på
fuld tid, hvilket støttedes fra flere sider. På spørgsmålet om, hvad det vil koste at
ansætte Line på fuld tid, svarede Svend Eli Jensen: ca. 70.000 kr. Der blev fra forskellig
side givet tilsagn om konkret, økonomisk støtte.
Torben Roulund, Viborg, fremsatte et skriftligt ændringsforslag: Line og Rasmus
Hyllebergs tjeneste i Rwanda og Burundi forlænges med et halvt år med fuld løn til
begge. Udgiften dækkes af de bundne midler.
Dette gav anledning til et spørgsmål og en forklaring: ’De bundne midler’er det, som
også hedder ’de formålsbestemte midler’. Efterfølgende trak ledelsen deres forslag
tilbage og bakkede op om ændringsforslaget. Ændringsforslaget blev sat til
afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev vedtaget med stor majoritet.
7. Vedtagelse af budget for 2017– sker på LK2 i Vejle
Orientering om webmagasinet baptist.dk
Webredaktør Casper Walsøe Hansen fortalte, at arbejdet med oprettelsen af
magasinet begyndte for et års tid siden. Historisk set har bladet baptist været
kendetegnet ved en løbende debat, og det vil et webmagasin give rig mulighed for
igen. Der er fokuseret på de sociale medier, og baptist.dk’s Facebook‐side er
genoplivet. Der er brug for frivillige, som kan gå ind i arbejdet.
Orientering om integrationspapiret

Merete Gjerløv og Finn Günther fortalte, at hensigten med dokumentet (se Håndbogen
2016 s. 45‐48) er at inspirere lokale menigheder til at gå aktivt ind i samarbejdet med
flygtninge og immigranter. Integrationspapiret er lavet i samarbejde med BBU, DBS,
Kvindenetværket og Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT), som BaptistKirken støtter
økonomisk. Dokumentet viser, hvordan vi kan bruge de ressourcer, der er
tilgængelige i vores sammenhænge. Væsentligt for nye migrantmenigheder er kontakt
til danske menigheder, som kan hjælpe med papirarbejde osv. KIT, som er eksperter
på området, assisterer bl.a. med info om og mulighed for økonomisk bistand til
forskellige integrationsprojekter.
Orientering om Temadagen om ’Ledelse og frivillighed’d. 1. oktober 2016 i
Aarhus
Torben Andersen fortalte, at dette var én af de temadage, som BaptistKirkens ledelse
har taget initiativ til (Tid og rum for samtalen). Der er i invitationen oplæg til samtale i
menighederne. Der lød en opfordring til at holde fast i den fortsatte uddannelse og
inspiration. Undervisere er Mads Lindholm og Jesper Oehlenschläger.
Orientering om lederkonferencen d. 21.‐22. april 2017 på Brandbjerg Højskole
Lone Møller‐Hansen informerede om lederkonferencen. Tanken er, at
menighedsrådene tager af sted sammen – også gerne med yngre ledere. Underviser er
Stuart Murray: ’Hvordan omsættes de anabaptistiske rødder til liv i dag?’
Orientering om Teologisk Forum vedr. reformationsmarkeringer i 2017
Bent Hylleberg fortalte, at alle kirkerne er med til at fejre jubilæet. Det bliver en
reformationsmarkering. Folkekirken ønsker en økumenisk fejring. Hjemmesiden
anabaptist.dk er udarbejdet af Teologisk Forum. Stoffet er en god baggrund, når
menighederne går i dialog med de øvrige kirkesamfund om fejringen, hvis officielle
markeringsdato er 31. oktober 2017.
Fastsættelse af tid og sted LK2/2016
Lørdag d. 12. november i Vejle 10.00‐16.00
Vedtaget med bred tilslutning ved håndsoprækning.
Fastsættelse af tid og sted LK1/2017
Onsdag‐torsdag d. 19.‐20. juli på Lindenborg (uge 29)
Vedtaget med bred tilslutning ved håndsoprækning.
Eventuelt – og afrunding
‐ Majvi Weiss, vicespejderchef, overbragte hilsen fra spejderne. De glæder sig over
samarbejdet med BaptistKirken. Majvi opfordrede til at støtte spejderkorpset, så det
kan få momskompensation.
‐ Line og Rasmus Hylleberg takkede for den opbakning, de oplever til arbejdet i
Rwanda og Burundi. Både i hverdagen og her på sommerstævnet.
‐ Morten Kofoed informerede om det seneste Nyhedsbrev fra Rwanda. Knud Rønne
Hansens nye bog – ’Mine minder’ – er udkommet og kan købes i bogteltet. Opfordring
til at tage indsamlingsbøsser til projekt Myanmar med hjem i menighederne og til at
støtte projektet i det hele taget.
‐ Ole Lundegaard: Bogen ’Det generøse liv’ er nu udkommet på engelsk. Den kan også
bruges i arbejdet med immigranter og flygtninge. Bogen er skrevet i et samarbejde
mellem Lasse Åbom, Aarhus, Allan Ibsen, Tølløse og Ole Lundegaard, Herlev.

‐ Ulla Holm: DVD’er med Sigurd Barrett og Snapper kan medtages gratis og bruges i
menighedernes børnearbejde.
‐ Søren Grarup spurgte, hvordan det går med UEBR, vores forhenværende partnere i
Rwanda. Rasmus Hylleberg fortalte, at ledelsen, der har siddet siden midten af
90’erne, stadig er den samme. Det er en dårlig ledelse, og det går desværre ikke så
godt.
‐ Ordstyrerne takkede for god ro og orden. Tak for en usædvanlig god og sober
samtale.
Forbøn for ansatte og udsendte
Afslutningsvis ledte Karin Lignel Christiansen i forbøn for medarbejdere, udsendte og
ledelse.

Tiltrædelse af referat:
___________________________
Ole Broholm Andersen, ordstyrer
___________________________
Pia Duebjerg Andersen, ordstyrer
___________________________
Bent Hylleberg, formand
___________________________
Svend Eli Jensen, næstformand

