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Dagen startede med minde- og nadvergudstjeneste v. generalsekretær Torben Andersen og formand 
Per Beck. 
 
1. Konstituering 
 
Valg af ordstyrere: 
Ordstyrer: Bodil Højbak Møller, Korskirken Herlev 
Viceordstyrer: Erik Nielsen, Pandrup 
Sekretær: Louise Varberg, Karmelkirken Aalborg 
Vicesekretær: Kirsten Bøgsted, Korskirken Herlev 
 
Bodil Højbak Møller konstaterede, at konferencen var lovligt indvarslet og gennemgik dagsordenen 

Der var i alt 93 stemmeberettigede fra 30 menigheder, 4 organisationer og ledelsen 

Følgende blev foreslået og valgt til stemmetællere: 
  
Nina Brohus, Hjørring 
Hans Brohus, Hjørring 
Torsten Wendel-Hansen, Odense 
Lone Bundgaard, Østhimmerland 
Jørgen Johansen, Brande 
Gitte Elleby, Sekretariatet, 
Ulla Holm, Sekretariatet 
 

2. Formandens mundtlige beretning v. Per Beck 

Jeg tror enhver beretning for det seneste år i denne tid er præget af Covid-19. 
Menighederne har forskelligt løst opgaven med menighedsliv og Corona. Elektroniske gudstjenester og 
andre aktiviteter har præget arbejdet i en række menigheder, og nogle medlemmer har benyttet sig af 
muligheden for at komme til gudstjeneste flere steder – også med stor geografisk afstand - samme 
søndag. Vi har manglet samvær og fællesskab, især hvis ikke elektronikken gav mulig for at hilse på 
hinanden før og efter gudstjenesten. Vi har måske oplevet at noget, der var en del af vores faste 
program, har kunnet undværes uden det store savn, og andet, som vi har taget som selvfølgeligheder, 
og nu har set, at det at undvære betød et stort savn. 
Som andre steder i samfundet tror jeg det er vigtigt, at menighederne vurderer det seneste år, og tager 
de elementer med fra Corona-tiden, som også giver god mening i en mere normal hverdag.  
 



For BaptistKirkens ledelse har antallet af møder har været som det plejer, men de fleste møder har 
været Zoom-møder. Alle mødetyper har fordele om ulemper, og vi vil prøve i det kommende år, at 
lægge op til en kombination af fysiske og elektroniske møder, så vi både kan udnytte effektiviteten i det 
elektroniske møde med kortere tidsforbrug (bl.a. ingen rejsetid) og det fysiske møde, hvor pauser og 
småsnak kan være med til at give nye input og opbygge relationer. 
Organisatorisk fremlægger vi forslag til justering af BaptistKirkens vedtægter for at styrke 
ledelsesarbejdet med flere hænder at fordele opgaverne på, og et stærkere system til opstilling af 
kandidater til ledelsen.  Organisationen og vore regler skal være funktionelle og i orden, men alt i alt er 
det vigtigste, at vi finder organisationsformer, der styrker arbejdet og sammenhængskraften i vores 
kirke. 
Til efteråret – 30.9. – udløber Torben Andersens ansættelse som generalsekretær. Formand og 
næstformand har – på vegne af ledelsen – haft indledende samtaler med Hjørring Baptistkirke om en 
forlængelse af samarbejdet, som begge parter vurderer som meget velfungerende. Fra BiDs side har vi 
ønsket at et kommende samarbejde kan betyde lidt mere tid til BiD opgaver – og dermed lidt mindre tid 
til menigheden. Vi tror, det vil kunne styrke samarbejdet med menighederne, at generalsekretæren har 
flere ressourcer og bedre mulighed for menighedskontakt samtidig med, at vi tror, Torben Andersen på 
en god måde kan løfte denne opgave. Hjørring Baptistkirke har menighedsmøder i maj og juni, hvor 
mulighederne set fra menighedens side drøftes. Vi håber, at vi kan nå frem til en aftale, alle parter kan 
glædes ved. 
Kommunikationen er vigtigere end nogensinde for os. De gode historier må fortælles, og jeg tror ikke, vi 
skal overse, at enkelt beretninger spiller en stor rolle. Vi ved, at pressen har større tilbøjelighed til at 
bære negative sager frem, f.eks. på det seneste hvor en frikirkepræsts overgreb mod en række kvinder 
er sendt på DR1 i den bedste sendetid. Jeg siger ikke, at grundlæggende forkerte handlinger skal skjules, 
men vi må gøre, hvad vi kan for, at der ikke skabes et fortegnet billede af det kirkelige liv, og må derfor 
gøre mest muligt for at fortælle de gode historier. Jeg hører til den del af befolkningen, der godt kan lide 
at følge ”folketingskanalen”, og det er jo ikke sjældent, at der henvises til sager fra medierne i den 
politiske argumentation. 
30. september er BiD medarrangør af en tværkirkelig temadag med titlen ”Når kirken svigter”, hvor der 
sættes fokus på, hvordan vi undgår overgreb i det kirkelige miljø, og hvordan vi handler, hvis overgreb 
finder sted. 
 
For to år siden var vi glade for at kunne fastholde Lone Møller-Hansen i arbejdet med 
kommunikationsopgaver, og dette har fungeret rigtig godt, men vi bør alle hjælpe i kommunikationen 
med at gøre opmærksom på de gode historier, vi ser. 
Jan Kornholts arbejde som menighedskonsulent har være meget udfordret af Corona-situationen. Jans 
tilbud til menighederne gælder jo året ud, og Jan stiller sig efterfølgende til rådighed for ad hoc-opgaver 
– dette orienteres der om senere på dagsordenen. 
 
I verden 
Som kirke er vi placeret i verden og i det samfund, der blev vores. 
Det politiske system udfordrer vores og andre kirker og religiøse samfund. Der synes at være et ønske 
om med alle midler at ramme visse rabiate religiøse grupperinger, hvad der kan være forståeligt, men 
samtidig en ligegyldighed med, at dette på helt urimelig vis rammer kirker og religiøse grupper, der 
fungerer som en integreret del af samfundet. I min ungdom var slagordet: ”hellere lade en skyldig gå fri 



end dømme en uskyldig”. Dette synes at være vendt om i dag til: ”kan vi ramme en ’skyldig’ så skidt 
med, at vi rammer en række uskyldige”. 
Det varslede lovforslag om prædiken-oversættelse til dansk er det seneste af disse tiltag. Dette vil være 
dræbende for vore etniske menigheder, og BaptistKirken har, sammen med nationale og internationale 
organisationer protesteret kraftigt overfor regeringen. Vi skal fastholde protesterne, men man kan 
håbe, at når fremsættelsen af forslaget er udskudt gang på gang, skyldes det, at der breder sig en 
forståelse af, at ”dette forslag ikke har gang på jorden” 
Det siges i skåltaler, at de demokratiske rettigheder ikke er vundet en gang for alle men forsat må 
forsvares. Oplevelsen i de seneste år er, at dette gælder religionsudøvelse og religionsfrihed – her har 
baptister altid stået på barrikaderne, både for vores egen frihed og for, at andre grupper nyder samme 
frihed. 
I de seneste måneder har Myanmar fyldt mere i vores bevidsthed. Det er belastende for vore 
burmesiske brødre og søstre, at være vidne til undertrykkelse og forfølgelse, der også rammer familie, 
venner og bekendte i Myanmarer. 
Vore migrantmenigheder med denne nationale baggrund har engageret sig i protesterne, og som 
BaptistKirke har vi støttet op, dels gennem arbejdskraft, hvor Lone Møller-Hansen, Moses Peng og 
Morten Kofoed særligt har været engageret, og også med mindre økonomiske bidrag – senest ved 
demonstrationen sidste lørdag i København, hvor mødet på Rådhuspladen blev ledet af generalsekretær 
Torben Andersen. 
 
Kirken har altid spillet en rolle i det sociale arbejde i et samfund. Som baptister har vi måske ikke 
tradition for at denne del af tjenesten fylder mest, men i menighederne er der mange, der arbejder med 
julehjælp, familiestøtte, medvandrere mv. og dette er en central del af at være kirke. 
Baptisternes Afholdsmission (BAM) har i mange år været en del af det sociale arbejde med oplysning om 
misbrug, engagement i Kildegården og tidligere ”mandagsmøderne” i flere storbyer. BAM har 
påbegyndt sin opløsning, der er vedtaget på en generalforsamling, og skal vedtages igen på en 
kommende generalforsamling. Samtidig med denne proces har BAM modtaget et større beløb fra boet 
efter A-forsikringen. BAM har kunnet styrke Kildegården, oplysningsarbejde ud fra Kirken i Kulturcentret 
i Sæsing og desuden vil der efter aftale blive etableret en konto i BaptistKirken på 200.000, der kan 
anvendes til lokale og nationale projekter, til oplysningsarbejde omkring misbrug og til socialt arbejde,. 
Samtidig med dette har vi i BaptistKirken fået gennemgået retningslinjerne for KSA – Kirkernes sociale 
arbejde, der med udspring i Silkeborg søges udbredt til hele landet. Her er der mulighed for 
enkeltpersoner til, i samarbejde med andre fra kirkelivet, at være med i at hjælpe og støtte socialt 
udfordrede. Jeg tror, dette kan være en mulighed for vore menighedsmedlemmer, også fordi det ikke 
kræver, at en menighed skal stille hele apparatet til rådighed, men at medlemmer – få eller mange – kan 
engagere sig. Kurt Sørensen fra Silkeborg baptistmenighed er formand for KSA og kan hjælpe med 
yderligere information. 
Vi lever i et luthersk land hvor to-regimente læren om at skille det åndelige regime fra det verdslige 
regime præger samfundet. Selvom vi som baptister naturligvis ikke er bundet af en luthersk doktrin, så 
er vi jo alle præget af vore omgivelser. 
Skal Bibelen bruges til at føre politik efter? Skal kirken handle politisk? Jeg tror ikke, vi kan skelne skarpt 
mellem et kristent liv og et politisk liv. Vi skal respektere, at vi som kristne kan tage forskellige politiske 
standpunkter, men vores kristne livsholdning vil altid præge de andre dele af tilværelsen – også når vi 
skal tage stilling. Oplever vi, at den svage angribes, vil ansvaret for næsten altid udfordre os til at søge 
handling. 



 
Ikke af verden 
BaptistKirken deltager i et omfattende kirkeligt samarbejde. Vi har et godt samarbejde i Danske Kirkers 
Råd og har her oplevet, at kirkerne står sammen om at reagere mod urimeligheder, f.eks. forslaget om 
prædikenoversættelse, uanset om disse urimeligheder rammer egen kirke eller andre. I forlængelse af 
arbejdet i DKR er ”Himmelske dage”, hvor vi ser frem til at mødes til det kirkelige folkemøde i Roskilde i 
Kristi Himmelfarts dagene 2022, hvor jeg håber, at også mange fra vore menigheder vil være med. 
Efter to års pause ser vi frem til igen i fællesskab med Missionsforbundet, MBU og BBU, at kunne samles 
til sommerstævne i 2022. Den aftale vi har om de fælles sommerstævner på Lindenborg udløber i 2023 
og skal derfor gentænkes, men som verden ser ud nu, har vi en forventning om, at samarbejdet kan 
fortsætte. Vi har talt om forskellige områder, hvor BaptistKirken og Missionsforbundet kunne udbygge 
samarbejdet. Corona har sat overvejelserne på pause, men jeg forventer samtalerne kan genoptages i 
det kommende konferenceår. 
Studiecenter for Menighedsbaseret Teologi, der er et samarbejde mellem Apostolsk Kirke, 
BaptistKirken, Dansk Oase og Vinyard, samler teologistuderende om bl.a. netværksdannelse, 
menighedspraktik og at optage en tjeneste i en menighed, nærmer sig udløbet af den første 3-årige 
periode, hvor Borgfonden sammen med medlemskirkerne har bidraget til forløbet. I den kommende uge 
mødes repræsentanterne fra medlemskirkerne for at evaluere forløbet og drøfte mulighederne for at 
videreføre projektet i en ny periode. 
BASIS – uddannelse for ikke teologer i forskellige teologiske temaer, gudstjenestens liturgi mv. – 
afsluttede første hold efter et to-årigt forløb i maj i år. Forløbet er blevet meget godt modtaget, og nyt 
hold tilbydes efter sommerferien. Der orienteres nærmere her på Landskonferencen. 
Samarbejdet i International mission med kirker i Burundi, Rwanda og Myanmar er en central del af 
BaptistKirkens virke. Vi glæder os over den fælles tjeneste, hvor evangeliet har frit løb, og hjælp til 
mennesker i en udfordret livssituation. Det er med stor glæde, at vi fra Landskonferencen kan udsende 
Lise og Jep Emming til tjeneste i Burundi og Rwanda med base i Rubura.  
Tidsmæssigt bevæger vi os frem mod 2028, der er 100-året for begyndelsen af BaptistKirkens mission i 
Burundi. Er tiden ikke snart kommet til at trække os tilbage, kan spørgsmålet stilles? Jeg tror, at så 
længe vi i et ærligt og ønsket samarbejde kan mødes som partnere i tjenesten, har vi en opgave at løse, 
samtidig med at vi har for øje, at opbygningen frem mod lokalt at tage størst muligt ansvar må være 
målet. 
 
Den Lutherske kirke fylder i sagens natur meget i det kirkelige landskab i Danmark. Det er spændende at 
følge debatten om gudstjenesteliturgi, samtaler om dåb og nadver og hvem der bestemmer i kirken.  
Hvordan finder man i gudstjenesten et sprog, som når mennesker indenfor den fastlagte liturgi? Er den 
korte halvtimes gudstjeneste fremtidens gudstjeneste? Vi har mulighed for at prøve forskellige former 
for gudstjenesteformer uden at være bundet af højmesseordning eller andre liturgiske bindinger og bør 
bruge vores frihed klogt. 
 Debatten omkring dåbssynet er ligeledes spændende set ud fra et baptistisk synspunkt. Flere og flere 
indlæg i debatten peger på, at det fødte barn er Guds barn uden en frelsende dåbshandling. Den 
islandske lutherske kirke har indført et ritual for barnevelsignelse i erkendelse af, at flere forældre 
ønsker, at dåben er udtryk for en personlig stillingtagen. De øvrige nordiske lutherske kirker har ikke 
ønsket en tilsvarende ordning – endnu!  
Endelig er der flere, der stiller spørgsmål ved, med erfaringer fra Corona-året, om det er den rigtige 
kirkeordning, at staten kan koste rundt med kirken efter forgodtbefindende. 



Som baptistkirke bør vi være opmærksomme i debatten og i en respektfuld samtale bidrage med vore 
erfaringer og holdninger. 
 
Det bør være en helt central opgave for os at formidle evangeliet til vore børn og unge, og i samarbejde 
med spejderne og BBU fortsættes arbejdet. I flere af vore menigheder er der ganske få børn og unge. Vi 
må være kreative i at finde veje til at skabe miljøer, hvor evangeliet kan formidles på tværs af 
menigheder, ikke mindst for kristendomsklassekandidater. Spærrer forskellig teologisk tolkning for 
samarbejde bør menighederne sætte sig sammen og finde et forløb, alle kan se sig selv i.   
Ved siden af den organisatoriske samtale igangsætter vi efter sommerferien samtalen om BaptistKirkens 
identitet, som er kaldt ”præambelsamtaler”, idet en kommende fælles forståelse kan være baggrund for 
en senere formulering af indledningen af vores vedtægter – præamblen. Det vigtige er samtalen om, 
hvor vi som baptister er fælles med andre kristne, og hvor vi som baptister har et særligt bidrag i den 
kirkelige samtale og hvordan tjenesten kan udformes i og mellem menighederne. 
 
Afslutning 
Vi kan blive bange for de store opgaver, vi ser ligge foran os, og vi føler måske heller ikke altid, at vi er 
de bedste til at løse opgaverne – og andre kan være enige heri. I forbindelse med den elektroniske 
afstemning af forslagene og valgene i efteråret, fik jeg sendt et spørgsmål fra en menighed. Nu var 
mailen en fortsættelse af en korrespondance i menigheden (som jeg ikke tror jeg skulle have set), og 
hvor menighedsrådsformanden skrev til menighedens repræsentanter: 
” Jeg foreslår, at vi støtter alle kandidater med tre stemmer hver, selvom det ikke ligefrem er stjerner, 
der er opstillet til ledelsen.” 
Så er det dejligt at synge eller læse salmen, som vi hørte til indledning ”Morgenstund har guld i mund” 
og i sidste vers læse: ”Gud give os at skinne så, som himmellys, skønt af de små, da randt for os 
guldterning!” 
Vi har som baptistkirke og menigheder en opgave at løse i den verden, vi blev forvaltere af. Vi må søge 
efter måder, hvor vi sendes ud i ordets forkyndelse og i praktisk tjeneste for næsten. Vore kræfter må 
sættes ind på at inspirere og støtte hinanden i tjenesten, fordi Gud har kaldet os, og her har vi alle en 
plads og en opgave at løse. Vi læser i første Johannes brev 4:  Vi elsker, fordi han elskede os først. 
Således er vi bundet sammen i et handlende fællesskab som et resultat af Kristi kærlighed.  
 

3. Forelæggelse af årsberetningen til godkendelse 

De skriftlige beretninger i håndbogen fra ledelse, udvalg, organisationer m.m. blev fremlagt til 
godkendelse. Der var ingen kommentarer til beretningerne, og alle blev vedtaget enstemmigt. 
 
 
4. Forslag om optagelse af menighed 

 a. Ledelsen foreslår, at Myanmar Christian Fellowship Denmark optages som medlem af 
          Baptistkirken i Danmark. 

Torben Andersen præsenterede den nye menighed. Repræsentanter fra menigheden blev præsenteret. 
Menigheden er spredt over hele landet. Den har basis i Odense, hvor den også fortrinsvis holder 
gudstjenester. Peter, menighedens sekretær, gav udtryk for taknemmelighed over muligheden for at 



blive en del af BiD. Forslaget blev vedtaget. Per Beck og Torben Andersen ledte i bøn for den nye 
menighed. 

 

5. BaptistKirkens årsregnskab (Regnskabet er udsendt til menighederne og kan ses på BaptistKirkens 
hjemmeside) 
 
Forelæggelse af årsregnskabet for 2020 med status til godkendelse 
 
Forretningsfører Ulla Holm fremlagde årsregnskabet. Menighedernes bidrag steg lidt i forhold til sidste 
år, men basisindtægterne i alt blev 2.744.401 kr., ca. 50.000 kr. mindre end budget. Omkostningsdelen 
har været præget af Corona-situationen, idet der ikke er brugt så mange penge på møder og andre 
aktiviteter. Årets resultat er negativt, men allerede ved budgetlægningen var det besluttet at bruge 
noget af vores reserverede kapital til forskellige formål. Når vi har overført de beløb, står vi tilbage med 
et overskud på 82.486 kr. at overføre til næste år. Fraregnet kursregulering på værdipapirer er der et 
reelt overskud på driften på 30.277 kr. 

 
Per Beck kommenterede regnskabet. Menighedernes bidrag er stabile siden 2013. Fra 2019 går 
bidragene op, der mangler hvert år ca. 200.000 kr. af menighedernes bidrag til basisbudgettet. Der er i 
Corona-tiden ikke betalt så meget til projekterne, formentlig fordi menighederne ikke har kunnet mødes 
og vedtage projekter eller samle indtil dem.  

 
Manfred Hansen, Bethelkirken, gav udtryk for ønsket om en anden økonomistyring, idet han mente, at 
faldende kurser kan give nedgang i kursregulering, fordi mange værdipapirer er obligationer. Ulla Holm 
forklarede, at det er udtryk for, at man traditionelt har været forsigtig i økonomistyringen. Ulla Holm og 
Per Beck gav tilsagn om at arbejde med spørgsmålet i økonomiudvalget.  
Hanne Kiel: Er den lavere indtægt til basis udtryk for menigheder, der ikke betaler, eller skyldes det 
faldende medlemsantal? Per Beck fortalte, at der følges op på de menigheder, der af en eller anden 
grund ikke lever op til kravene. Svend Eli Jensen, Nørresundby-Vodskov, ønsker en bredere vurdering fra 
ledelsen vedrørende regnskabet og synet på fremtiden. Ulla Holm: Revisor har anbefalet den korte 
formulering 
Regnskabet blev godkendt. 
 

6. Menighedsudvikling 

a. Orientering om tilbud til menighederne 
Jan Kornholt, Holbæk fortalte om Vital og viste en præsentationsvideo. Det er igen muligt at arbejde 
med menighedsudvikling efter Corona-perioden. Vital er 3 workshops, som afvikles over to år sammen 
med coaching. En konsulent kan lede arbejdet i menighederne sammen med et team fra menigheden, 
hvor man i fællesskab finder ud af, hvilke emner der skal arbejdes med. Der er tre milepæle i processen, 
nemlig etablering af team, en pagts- og indvielsesgudstjeneste og en anonym 
spørgeskemaundersøgelse. Menighedens egenbetaling er 15.000 kr. over to år.  
 



Torben Andersen betragter projektet som en mulig opfølgning til Innovativ kirke, men ønsker også at 
facilitere udviklingsarbejde på andre måder. Ledelsen har påbegyndt en ny besøgsrunde i menighederne 
med ønske om at fremme muligheden for, at vi gør brug af hinanden i fællesskabet.  
 
Lasse Åbom, Aarhus fortalte om BASIS og viste en præsentationsvideo. Mange menigheder har brug for 
lægprædikanter, og der er brug for at styrke dette arbejde. Det sker i BASIS, hvor man i samarbejde 
mellem BiD og Immanuelskirken i Aarhus styrker samtalen om Guds ord og arbejder med at blive 
klogere på, hvad Bibelen lærer os. Målgruppen er alle, der har lyst til at blive klogere på teologi til brug i 
det daglige arbejde i menigheden eller til udvikling i det personlige kristenliv. Det handler også om vores 
måde at være kristne på og om etik. Undervisningen strækker sig over seks samlinger årligt og foregår i 
Aarhus. Der begynder et nyt forløb til efteråret med fokus på, hvordan man læser Bibelen og hvordan 
den er skrevet samt opbygning af gudstjenester. Der er en praktisk og en teoretisk del.  
Per Beck, Vibeke Dalsgaard og Steffen Højris Pedersen blev præsenteret som deltagere fra det første 
hold og modtog bevis på deltagelse i kurset. (De øvrige kursister, der var til stede den sidste kursusdag 
8. maj, fik deres beviser der). 
 

7. Nye trosfællesskaber – menighedsplantning (Bilag) 
 
a. Orientering om arbejdet med menighedsplantning 
 
Torben Andersen introducerede emnet og refererede til Lars Midtgaards oplæg fra LK2 2019. En 
arbejdsgruppe har arbejdet med emnet. 
Anders Hyldgård og Scott Tuminello orienterede om projektet. 
Det er ønsket, at der rejser sig nye trosfællesskaber. Det skal ikke skubbe andet til side, men være en ny 
dimension. ”Vi er en kirke på vej, og vi vil gerne være flere på vej. Vi vil række ud, etablerede 
menigheder skal være villige til at give afkald på menighedsmedlemmer, som ønsker at gå ud og starte 
noget et andet sted.” 
 
b. Forslag om rammer for etablering af menighedsplantningsprojekter 

Torben Andersen fremlagde det konkrete forslag, der lå som bilag til mødet. Det foreslås, at der tildeles 
200.000 pr. år, 100.000 fra BiD, 40.000 fra indsamling, en modermenighed betaler 30.000 og 2 
støttemenigheder giver 15.000 hver. Der er hentet inspiration fra et lignende projekt i 
Missionsforbundet. Andre projekter har resulteret i menighedsvækst i andre kirkesamfund, det kunne 
være ønskeligt, at vi også kunne tilføje nye fællesskaber til vores kirke. Michael Jensen, City Kirken, roste 
initiativet og spurgte, om der er krav til projektbeskrivelse med evaluering og substans. Der er et team, 
som i samarbejde med generalsekretæren skal fastlægge projektet. Anders Hyldgård præciserer, at der 
søges inspiration i Missionsforbundet og i Scott Tuminellos erfaringer fra USA. Jørn Orla Bornhardt, 
Holbæk, spurgte, om menighederne kan pålægges så stort et beløb. Per Beck orienterede om, at 
menigheden indgår i en konkret forhandling. 

Forslaget blev vedtaget.  
 
 
 



8. Valg 
 
a. Valg af formand for en et- årig periode 
 På valg var Per Beck, Karmelkirken, og han var villig til genvalg 
 Per Beck blev valgt med 82 stemmer, 8 blanke og 1 ugyldig 
 
b. Valg af to medlemmer til ledelsen for to-årig periode 
 Opstillet til ledelsen var 
 Bodil Højbak Møller, Korskirken  
 Chin Chin, Chin Bethel Church Skjern og 
 Christian Bylund, Tølløse 
 

Bodil Højbak Møller blev valgt med 74 stemmer, Christian Bylund blev valgt med 54 stemmer, mens 
Chin Chin blev valgt som suppleant med 52 stemmer. 

 
Per Beck bød de nye medlemmer velkommen til arbejdet og rettede en personlig tak for tjenesten i 
BiDs ledelse til hver enkelt af de afgående medlemmer: Kio Awi (der stoppede sidste år), Poul Erik 
Bjerg og Lotte Holm Boeriis. 
 

9. Baptistkirken i Danmarks organisation (Bilag) 

Per Beck introducerede punktet. Principperne blev drøftet til LK2 i 2019. Der har været afholdt en 
høring, der har resulteret i 18 besvarelser fra menigheder og enkeltpersoner. Forslag om ændring af 
vedtægter skal vedtages på to på hinanden følgende landskonferencer. Ledelsen ønsker flere 
medlemmer for at styrke arbejdet, have mulighed for at løse flere opgaver og have mulighed for at 
tegne menighederne bredere.  
 
a. Forslag til ændring af BaptistKirkens vedtægter (1. fremsættelse) 
 
Det foreslås, at ledelsen består af formand og 4-6 medlemmer. Det foreslås at oprette et forslagsudvalg, 
der skal indgå i processen med at opstille medlemmer til ledelsen. Indstillinger foretages til dette 
udvalg, som også kan foreslå kandidater i tilfælde af få indstillinger fra menighederne. Det foreslås at 
gøre det muligt at foretage elektronisk afstemning om regnskabet i tilfælde af, at myndighederne 
kræver dette afleveret, inden Landskonferencen kan afholdes, årsregnskabet vil dog altid blive fremlagt 
til drøftelse på Landskonferencen. 
Ole Broholm Andersen, Østervrå Frikirke, mener, det er forkert at stille forslag om udvidelse af ledelsen 
så kort tid efter sidste afstemning, og at 4-6 medlemmer er for uklar en formulering. Meget arbejde kan 
uddelegeres. Per Beck orienterer om, at en menighed har fremsendt forslag med denne formulering. 
Ledelsen anbefaler forslaget med tro på at kunne få flere med til at inspirere. 
Poul Erik Bjerg, Ingstrup, anbefalede forslaget med håb om en større bredde i ledelsen. Manfred 
Hansen, Bethelkirken, anbefalede at stemme ja til forslaget om udvidelse af ledelsen.  
Kurt Bøgsted, Korskirken Herlev, spurgte, om der var taget højde for evt. stemmelighed i tilfælde af et 
råd med 6 medlemmer. Per Beck svarede, at det ville der blive taget højde for i reglerne. Ole Broholm 
Andersen mente, at erfaring siger, at det bliver en tungere arbejdsgang. Asger Hylleberg, Brovst, 
takkede for, at der er blevet lyttet til høringssvar, og spurgte, om der har været søgt juridisk bistand. Ole 



Lundegaard, Korskirken Herlev, fortalte, at Herlev menighed havde sendt forslaget efter seneste 
Landskonference ud fra et ønske om større bredde i en større ledelse bl.a. i forhold til etnisk diversitet. 
Per Beck gav udtryk for, at ledelsen har gjort forslaget til sit eget og gjorde rede for, at der er søgt 
juridisk bistand. 
Der blev foretaget skriftlig afstemning om tre punkter i ændringsforslaget til Vedtægter for Baptistkirken 
i Danmark. 
Pkt. 6.  vedr. forslagsudvalg: 87 for, 5 imod 
Pkt. 7. vedr. ledelsens størrelse: 82 ja, 7 nej, 4 blank 
Pkt. 8. vedr. elektronisk afstemning om årsregnskab: 89 for, 2 imod 
Forslaget er vedtaget 1. gang og skal 2. behandles på LK 2 
 
b. Forslag til ændring af Standardvedtægt for menigheder 
 
Ændringsforslagene i disse vedtægter er inspireret af myndighedskrav. Myndighederne har nægtet en 
menighed optagelse i Trossamfundsregisteret, fordi der ikke i menighedens vedtægter var en procedure 
for udmeldelse af menigheden.  Derfor indsættes der i forslaget en passus herom. Desuden strider det 
mod dansk lov at skrive, at menighedens midler i tilfælde af opløsning tilfalder en anden menighed. Det 
skal præciseres, at det er en dansk menighed. BaptistKirken vil dog være imødekommende over for 
ønsker om at overføre midler til vore internationale samarbejdspartnere. 
Ændringsforslaget rummer også en passus om, at forslag til vedtægtsændringer indsendes til BiD’s 
ledelse 14 dage før første afstemning – ikke til godkendelse men for at forhindre, at man uforvarende 
laver regler, der strider mod myndighedernes krav.  
Oluf Jensen, Nyrup, efterlyste i tilknytning til pkt. 5. Optagelse i menigheden, at der bliver udarbejdet et 
optagelses-/dåbsbevis. Per Beck ønsker det ikke som en del af vedtægter. Der findes ifølge Torben 
Andersen et hæfte på Sekretariatet, som kan rekvireres i forbindelse med optagelse af nye medlemmer.  
Forslaget blev vedtaget. 
 
c. Drøftelse af principper for ændring af forretningsorden for landskonferencen 
 
Dette ændringsforslag kan først komme til afstemning, når vedtægter for Baptistkirken i Danmark er 
vedtaget.  
Ændringer: forslagsudvalget foreslås valgt på følgende måde: 2 vælges af Landskonferencen, 1 vælges af 
ledelsen. Forslag til ledelsesmedlemmer skal være indsendt tidligere end det, vi plejer. Når man har 
været valgt før, behøver man ikke blive indstillet igen. Udvalget har mulighed for at opstille flere 
kandidater, end der ellers er indstillet. Det foreslås, at formandens valgperiode ikke overstiger 6 år, 
menige medlemmer 10 år. Uden mulighed for forlængelse herudover. Bo Andersen, Østervrå Frikirke, 
gav udtryk for, at det var uklart omkring indstilling fra menighederne. Mener der må mangle en sætning 
for, at det giver mening.  
Per Beck sagde, at tankegangen er, at opstillede fra menigheder er opstillede. Er der ikke nok, kan man 
hviske navne til udvalget, der selv bestemmer, om folk skal spørges.  
 
 
 
 
 



10. Orientering om arbejdet med BaptistKirkens grundlag (præambelen) 

Per Beck orienterede om processen med præamblen, der skal beskrive, hvordan vi arbejder som kirke 
og hvordan vi adskiller os som kirke. Arbejdet vil blive sat i gang i den kommende uge og videreføres på 
regionale møder i løbet af vinteren og på temadag i Odense i marts.  

11. International Mission    

a.     Hilsen fra Jonas Norgaard Mortensen 

Jonas Norgaard Mortensen bragte en hilsen på video. Han og familien har afsluttet tjenesten i Afrika, 
lidt pludseligt pga. Corona-pandemien. Jonas’ indsigt i teologi og relationer har været nyttige i arbejdet.   

b. Orientering 
 
Morten Kofoed bragte hilsener fra Burundi, Rwanda og Myanmar.  
Morten er i jævnlig kontakt med kirkesamfundet i Myanmar. Der er forfølgelser med natlige anholdelser 
og megen uro. Vi hjælper internt fordrevne i Kachin staten. 
I Baptistkirken i Burundi har der været afholdt ledelsesvalg. Jean Jaques er valgt til ny generalsekretær. 
Grænserne er lukkede. Økonomien i landet går godt, men priserne er stigende, hvilket har negative 
konsekvenser for de fattige dele af befolkningen. Der har været dødsfald som følge af Covid-19. Der er 
begyndende politisk uro. 
Rwanda er hårdt ramt af nedlukninger og isolation. Kirkens indtægtsgrundlag har været ramt. Morten 
deltog i Partner Round Table med Canadisk Baptistmenighed og Rwanda. Yegoprojektet er i gang, 
ligesom projekt for enlige mødre og symaskineprojektet.  Projekt Dukore med kvindenetværket. Der er 
et godt samarbejde med andre organisationer. Vi er ikke blevet involveret i samtale om 
udrejse/flygtningecenter. Rwanda ønsker at blive hørt og taget med i den vestlige verden. 
Til august sendes Lise Emming Weber-Hansen og Jep Emming til Afrika. De har erfaring med arbejdet 
derude. De sendes ud til udviklingsarbejde og evangelisation, især med henblik på sundheds- og 
kapacitetsopbygning. Lise og Jep fortalte om motivationen, som dels stammer fra begges forældre, dels 
egne erfaringer. De viste et billede fra årsmøde i 1980, hvor begges forældre blev udsendt til arbejdet i 
Afrika. Udsendelsen sker i samarbejde med Kvindenetværket og DBSU.  

Per Beck (ledelsen) Ebbe Holm (IM), Kirsten Bøgsted (DBSU), Anne-Marie Møller (Kvindenetværket), 
Henrik Søndergaard (Odense menighed) dannede kreds om parret. Per Beck og Ebbe Holm ledte i 
forbøn for de udsendte.  
   

12. Orientering 
 
a. Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund 
 
Rasmus Munch Højmark orienterede om BBU. Refererede til ’Den røde tråd’, som er en faseinddeling af 
unge i alderen fra 0-30 år. Her gennemgås forskellige aldersgruppers behov.  ’Led med dit liv’ er udgivet 
i samarbejde med Missionsforbundet. Det er et materiale med ideer til arbejdet som leder og 
indeholder hjemmeside, podcasts o. lign., Rasmus Elkjær er ansat som medarbejder. Der er to 
børnelejre i sommer, dels i Midtjylland, dels på Sjælland samt teenagelejr på Lindenborg 



 
b. Danske Baptisters Spejderkorps 
 
Steffen Højris Pedersen fortalte om et år præget af Corona på ondt og godt. Arrangementer er blevet 
udsat og aflyst, f eks. 90-års jubilæum i sommeren 2020. Almindelige samlinger har skullet finde sted 
indendørs og virtuelt, hvilket har været udfordrende for kredsene. Friluftsliv hitter, der er en lille 
medlemsfremgang. 320 børn og unge skal mødes på Øksedal for at fejre 91-års jubilæum. Tak til 
menigheder, der har en spejderkreds og er med til at støtte de unges udvikling. 
 
c. Kvindenetværket 
 
Anne-Marie Broholm Møller fra Kvindenetværket beklagede, at det har været svært at mødes i 
kredsene men glædede sig over, at det igen er muligt at komme i gang med arbejdet. Anne-Marie 
orienterede om ”Kys det gode liv”, som er en kvindekonference i Sæby 17.-19. september. Gjorde 
opmærksom på, at nye medlemmer får det til reduceret pris.  
 
13. Tid og sted for kommende Landskonference m.v. 
 a. Landskonference 2, 30. oktober 2021, et sted i Jylland 
 b. Landskonference 1, 18. juli 2022, Efterskolen Lindenborg  
 c. Regionale samlinger om BaptistKirkens identitet (præambel drøftelser): 17.00-21.15 

23. september 2021 – Vaarst, Østhimmerlands menighed 
7. oktober 2021 – Kirken i kulturcenteret, Tårs 
9. oktober 2021, 10-16.00, Aarhus (migrantmenigheder) 
5. november 2021 – Korskirken, Herlev 
11. november 2021 – Brande Baptistkirke, Brande 

 d. Temadag om identitet (præambel), 26. marts 2022, 10.00-16.30, Odense 
e. Lederkonference, 4.-5. februar 2022, Trinity, Fredericia. Torben Andersen fortalte, at der 
    oprindeligt var tilmeldt 80 til konferencen i 2021, men som nu er programsat til februar 2022 

14. Eventuelt 

Mads Peter Villadsen, Brande, fortalte om Tølløse Privat- og Efterskole og om skolekredsen, som har et 
svindende antal medlemmer. Opfordrede til indmeldelse i kredsen for at støtte skolearbejdet. 

Manfred Hansen, Bethelkirken: Der vil blive udsendt et brev til alle menigheder for at undersøge, om 
kirkerne bliver diskrimineret af pengeinstitutterne. Der lød en opfordring til at svare på brevet for at 
klarlægge spørgsmålet.  

Hanne Kiel, Saltum-Ingstrup, fremsatte et ønske om udvidelse af databasen med salmer på Liturgi.dk. 
Indspilninger fra YouTube er ikke velegnede til akkompagnement. Og på Liturgi.dk er der ingen salmer, 
der er under 70 år gamle, hvilket formodentlig er et økonomisk spørgsmål.  

Manfred Hansen, Bethelkirken: Fortalte om oplevelse med besøg i Rwanda. Mener, at det kan virke 
tiltrækkende på unge, at de får lejlighed til at rejse ud og gøre et arbejde derude. Manfred foreslog at 
bruge endnu flere ressourcer på missionsarbejdet, hvor der er brug for det.  



Per Beck lykønskede Bent Hylleberg med 75-års fødselsdag og med den nye bog ”Dansk baptisme og 
tysk nazisme”, som netop er udkommet. Bent Hylleberg præsenterede bogen. Indsamlingen af 
kildemateriale har varet i flere år. Bogen handler bl.a. om, hvordan man i menighederne levede i 
Danmark i krigens tid og derefter – i 1930-1950. Hvordan foregik kommunikationen, og hvordan levede 
menighederne deres daglige liv i krigstiden. I flere menigheder var der både nazisympatisører og 
modstandsfolk. Bogen udkom på nettet sidste år og ligger nu i bogform. BaptistKirken har finansieret 
udgivelsen og får fortjenesten. Motivationen for at udgive den er et ønske om at lære af fortiden, være 
engageret i nutiden og få fantasi til at leve i fremtiden. Historien gentager sig ikke 1 til 1. Men der er 
lighedspunkter. Vi modtog 250.000 flygtninge fra vores fjende i tiden efter krigen. I dag findes der også 
et flygtningeproblem, ligesom jødespørgsmålet også er aktuelt. 

Per Beck takkede ordstyrere, referenter, teknikmedarbejder og alle deltagere for et godt møde. 

Mødet afsluttedes med forbøn for ansatte og ledelse ved Lotte Holm Boeriis og Poul Erik Bjerg. 
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