Referat fra Landskonference 2
Lørdag den 12. november 2016 på Rosborg Gymnasium & HF, Vejle
Efter formand Bent Hyllebergs velkomst holdt Lotte Holm Boeriis en kort morgenandagt og forbøn
for dagens begivenheder.
Generalsekretær Lone Møller-Hansen introducerede herefter forsamlingen til det annoncerede
emne: ’Danske frikirkers situation i det politiske landskab anno 2016’. Der var med indkaldelsen
udsendt orientering om baggrunden for sagen og en præsentation af fire oplægsholdere. Efter fælles
drøftelse i forsamlingen og en frokostpause indledtes Landskonference 2.
Dagsorden
1. Konstituering
Fortegnelse over stemmeberettigede
Efter optagelsen af den nye menighed LBC, Ringe (se pkt. 2) var der i alt 106 stemmeberettigede
fordelt på 37 menigheder, 5 organisationer og 5 ledelsesmedlemmer.
Valg af stemmetællere
Aase Thomsen, Nibe
Asger Hylleberg, Brovst
Erik Andreasen, Give
Mette Mose Nielsen, Østervrå Frikirke
Torsten Wendel-Hansen, Odense
Ulla Holm, sekretariatet
Valg af ordstyrere og sekretærer
Valg af ordstyrere: Ole Broholm Andersen, Østervrå Frikirke, og Ebbe Holm, Korskirken, Herlev.
Valg af sekretærer: Anita Lindholst, Aarhus, og Else Skov Villadsen, Brande.
Forelæggelse af dagsorden
Ordstyrer Ole Broholm Andersen erklærede mødet lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.
Dagsordenen godkendtes uden kommentarer. Der blev gjort opmærksom på, at evt. ændringsforslag
skal fremsættes skriftligt, og at der ville blive foretaget en lydoptagelse. Punkterne behandledes
efter numrene i den udsendte dagsorden.
2. Forslag om optagelse af Lai Baptist Church, Ringe – ny menighed i Ringe
Lone Møller-Hansen redegjorde kort for ledelsens overvejelser forud for forslaget om optagelse af
Lai Baptist Church (LBC). BiD modtog i juli måned 2016 en skriftlig ansøgning fra en gruppe, som
tidligere har været medlemmer fra Chin Baptist Church (CBC) i Ringe, og som havde dannet
selvstændig menighed i samme by. Efter samtaler med såvel CBC som LBC besluttede ledelsen, at
man med glæde kunne anbefale Landskonferencen LBC som medlemskirke i BiD.
En gruppe af menighedens 75 medlemmer stod herefter frem for forsamlingen, heriblandt
menighedsrådsformand Cung Luai. Kio Awi redegjorde for baggrunden for dannelsen af
menigheden, og landskonferencen tilkendegav ved håndsoprækning, at de ønskede LBC hjertelig
velkommen i fællesskabet. Optagelsen afsluttedes med forbøn på dansk og chin.
3. Forslag om vedtagelse af budget 2017
Status pr. 31. oktober 2016
Indledningsvis orienterede kasserer Ulla Holm om balancen pr. 31. oktober 2016. Med PowerPoints
og forskellige farver illustrerede Ulla den øjeblikkelige økonomiske situation og konstaterede, at
menighedernes bidrag til fællesskabet i år ligger en smule lavere end sidste år på samme tid.
Den 31. oktober lå årets udgifter på ca. 2.2 mio. kr. svarende til 76 % af det budgetterede, hvilket
var meget tilfredsstillende. Et kvalificeret gæt på årets resultat, mente Ulla Holm, ville være et
overskud på ca. 45.000 kr., hvor økonomiudvalget havde budgetteret med 3.300 kr. Dette skyldes

bl.a. højere tilskud fra tips- og lottomidlerne og afhænger naturligvis af, om menighederne lever op
til det forventede samt af, hvordan kurserne på vores værdipapirer bliver.
Sommerstævnets regnskab
Stævnet 2016 gav et overskud på 89.000 kr. Dette påvirker ikke BiDs driftsudgifter, da beløbet
indgår som underskudsgaranti for kommende stævner.
Budgettet for 2017
Formand for økonomiudvalget og ledelsesmedlem Per Beck redegjorde for forslaget til budgettet.
Han illustrerede ved grafer menighedernes indsamlede midler over en 10 årig periode frem til 2015.
De viste en svag stigende tendens. Dette er desværre ikke tilfældet med menighedernes
indbetalinger til BiD (7,5 %). Ledelsen fik sidste år til opgave at justere det allerede vedtagne
budget i en mere realistisk retning, og nu må vi sige, at der er ’skåret ind til benet’.
For 2017 er der budgetteret med et underskud på ca. 174.000 kr. Vi kan budgettere med et
underskud i et eller højst to år. Herefter vil det være nødvendigt at justere aktivitetsniveauet. På
spørgsmål fra salen om, hvad der sker, hvis menigheder ikke lever op til deres forpligtelser, svarede
Per Beck, at ledelsen vil tage kontakt til de respektive menigheder.
Afstemning ved håndsoprækning viste bred tilslutning til ledelsens budgetforslag for 2017. Én
tilkendegav hverken at stemme for eller imod.
4. Orientering fra Tjeneste- og Uddannelsesudvalget
’Fremtidens præster og fremtidens menigheder – er der et match?’
Udvalget, som består af Henrik Holmgaard, Ole Lundegaard, Lasse Åbom og Anders Hyldgård, har
ladet foretage en analyse af præsternes trivsel. På baggrund af undersøgelsen er en rapport blevet
udsendt til alle menigheder. I år 2000 var der lavet en tilsvarende undersøgelse, og Henrik
Holmgaard nævnte nogle forskelle mellem de to.
Et stigende antal oplever deres job som meningsfuldt og tilfredsstillende, men også som stressfyldt,
og der opleves bedre samarbejde mellem præster og menighedsråd. Ensomhed i tjenesten er en stor
udfordring, og en stor gruppe finder ikke kollegialt netværk blandt baptistpræster. Han opfordrede
til, at præsters deltagelse i fx Sommerstævnet prioriteres højt, da det er en af mulighederne for at
finde netværk blandt kolleger. Fra salen lød også en opfordring til, at Sommerstævnets planlæggere
husker at benytte vores egne præster i programmet.
Henrik Holmgaard fremhævede, at menigheden må imødekomme præstens behov for
efteruddannelse: ’Spørg ikke, om der er råd til det, men spørg om der er råd til at lade være med
efteruddannelse, som betyder så meget for trivsel og tilfredshed’.
I 2016 er 16 menigheder (etnisk danske) uden en ansat præst. Det tal risikerer at stige fremover,
med mindre menighederne gør en aktiv indsats for at opmuntre unge til at læse teologi og til at lade
dem være i praktik under studiet.
Flere i forsamlingen fremsatte synspunkter, både om deltidsansættelser og om samarbejde mellem
menigheder. Det blev nævnt, at 12 unge fra vore menigheder er i gang med studier på universitet
eller uddannelse på 3K. Tjeneste- og Uddannelsesudvalget blev opfordret til at oplyse
menighederne om disse unge.
Henrik Holmgaard antydede mulighed for, at BiD kunne samarbejde med Menighedsfakultetet i
Aarhus. Der er i øjeblikket én baptist, som læser bacheloruddannelsen her. Der nævntes andre
muligheder for uddannelse, bl.a. ’Teologi for Lægfolk’ i Aarhus eller bachelor ved
fjernundervisning fra Baylor University i USA.

Det oplystes, at ’Lederskole for unge’, som netop er begyndt i Aalborg, har plads til flere. I 2017 vil
der blive et tilsvarende forløb i Roskilde. Tjeneste- og Uddannelsesudvalget vil til sommer
fremlægge en plan for, hvordan vi økonomisk kan støtte uddannelse af nye præster.
5. Orientering om Projektfolderen 2017
Merete Gjerløv kommenterede det uddelte bilag med beskrivelser af de missionsprojekter, som er
med i næste års projektfolder. De syv BiD projekter og to menighedsprojekter kan fra årsskiftet ses
på vores hjemmeside.
Morten Kofoed fik herefter ordet og fortalte, at familien Vagner: Jakob, Hanna samt deres tre børn
har tilbudt sig som udsendinge til Rubura i Burundi i en 11 ugers periode, der begynder til januar.
Jakob har orlov med løn fra Pinsevækkelsens Højskole i Mariager og er uddannet bl.a. på
seminariet i Tølløse. Familiens ophold i Burundi vil ikke medføre væsentlige udgifter for BiD.
Afslutningsvis vistes en lille, munter videohilsen fra familien Hylleberg i Rwanda/Burundi, hvor
især børnene førte ordet.
Orientering om reformationsmarkeringen 2017
- Lone Møller-Hansen orienterede om den planlagte Lederkonference, der afholdes 21.-22. april
2017. Vi har som kirkesamfund ikke så meget at fejre i forhold til reformationen, da anabaptisterne
dengang blev forfulgt og dræbt, men der er stadig brug for reformation. Temaet for konferencen er
’Værdier, vi vil bygge på’.
- Bent Hylleberg omtalte Teologisk Forums hjemmeside, anabaptist.dk. Her fortælles om vores
rødder i anabaptismen, og hvad de betyder for vores forståelse af baptisme i dag. Perspektivet er
’fejring af enhed i forskellighed’. En anden hjemmeside er luther2017.dk, som oplyser om
arrangementer i hele landet.
- Mads Peter Villadsen fortalte kort om, hvordan der i samarbejde mellem kirker og foreninger i
Vejle provsti planlægges en markering af reformationsjubilæet ved forskellige arrangementer. Der
bliver kunst i byrummet, bl.a. Jens Galschiøt skulptur ’Abrahams Børn’, salmegrandprix, nyt
korværk ’Lutherøren’ og et døgn med mange forskellige foredrag og aktiviteter.
6. Landskonferencen 2017
- Landskonference 1 afholdes onsdag d. 19. og torsdag d. 20. juli på Lindenborg efterskole i
forbindelse med Sommerstævnet.
- Landskonference 2 foreslås afholdt lørdag d. 18. november på Rosborg Gymnasium & HF i Vejle.
Dette blev vedtaget uden kommentarer.
7. Eventuelt
- Erland Grarup, formand for udvalget ’Mission i Danmark’, omtalte de uddelte foldere om
’Lederskole’ og ’Innovative kirker’.
- Anette Olesen opfordrede til at betænke DBS med ’Gaver der gavner’, idet 100 gaver à 200 kr.
medfører momskompensation til DBS.
- Bent Hylleberg sagde tak til ordstyrere, sekretærer og dem, der havde stået for den praktiske del,
så Landskonference 2 kunne afholdes under gode forhold.
Formanden sluttede med at minde om vores kristne liv som en rejse – og dagen sluttede med sangen
’Må din vej gå dig i møde’ og fejring af ’Nadver som rejsemåltid’. Herunder indsamledes kollekt til
de tyrkiske og libanesiske baptisters nødhjælpsarbejde blandt fordrevne syrere. Kollekten indbragte
kr. 6.693,-.
Tiltrædelse af referat:
Ole Broholm Andersen, ordstyrer

Ebbe Holm, ordstyrer

Bent Hylleberg, formand

Per Beck, næstformand

