Referat af BaptistKirkens Landskonference 1 på Lindenborg den 25.‐26. juli 2018 (LK1)

1. Konstituering, valg af ordstyrere og sekretærer
Bodil Højbak Møller, Korskirken Herlev og Ole Broholm Andersen, Østervrå Frikirke blev foreslået
og valgt som ordstyrere.
Louise Varberg, Karmelkirken Aalborg og Kirsten Jul Bøgsted, Korskirken Herlev blev foreslået og
valgt som sekretærer.
Der var 40 menigheder med 116 stemmeberettigede, 5 organisationer med hver 2
stemmeberettigede samt 5 ledelsesmedlemmer. I alt 131 stemmeberettigede. (Efter optagelse af
spansktalende menighed var der yderligere 3 stemmeberettigede fra 41 menigheder – i alt 134
stemmeberettigede)
Der blev foreslået og valgt flg. som stemmetællere:
Camilla Gaarden, Pandrup‐Birkelse
John Kristensen, Østhimmerland
Nina Vang, Købnerkirken
Søren Kofoed, Bornholm
Birk Sandbæk, Aarhus
Ulla Holm, sekretariatet
Ole Broholm Andersen konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt i henhold til forretningsordenen
(1.4 og 1.5), og at mødet derfor var beslutningsdygtigt. Dagsordenen blev forelagt og godkendt.
Dagsordenen vil ikke blive taget i rækkefølge, og Ole Broholm Andersen, nævnte i hvilken
rækkefølge denne ville blive drøftet.
Der blev ligeledes nævnt, at konferencen blev optaget på bånd.

2. Formandens mundtlige beretning v/ Per Beck
Repræsentanter fra BaptistKirkens ledelse har de sidste tre år besøgt alle menigheder, og selv har
jeg de sidste to år haft lejlighed til at deltage i en række menighedsbesøg. Det har været
inspirerende at høre om menighedernes liv (og det kan kun blive enkelte eksempler):
Familierne, der sammen oplever at være spejdere og dele oplevelser og livserfaringer. At
påskeoptoget gennem byen slutter i baptistkirken med stor lokal deltagelse. At blive indbudt til at
være med i fællesspisningen, hvor etniske grupper spiser sammen og en 85‐årig kartoffelskræller
klarer denne opgave.
At være med til ordinationsgudstjenester i Chin Emanuel Church, Frederikshavn og i Chin Baptist
Church, Esbjerg og opleve et stærkt fællesskab udmønte sig, og samles med repræsentanter fra de
fleste chinmenigheder i april og opleve et stærkt ønske om at være med i fællesskabet i
BaptistKirken på lige vilkår, og have tæt kontakt til BiD gennem besøg fra Ledelsen og
Integrationsudvalget. Tak for at få lov til at leve med i menighedernes glæder og udfordringer.

Lovgivningen
I dette konferenceår har trossamfundene udenfor folkekirken fået en lov, der er en opfyldelse af
Grundlovens § 69. Denne har været undervejs siden 1849, så jeg synes det er naturligt at se på
forholdet til lovgivningen og det politiske system.
BaptistKirken er sammen med de øvrige trossamfund udenfor folkekirken underlagt
trossamfundsloven med virkning fra januar 2018. Loven definerer rettigheder og pligter for
anerkendte trossamfund – og betingelserne for at blive anerkendt. Trossamfund, der var
anerkendt eller godkendt inden loven trådte i kraft, bevarer status som anerkendt trossamfund,
indtil man evt. måtte frasige sig anerkendelsen eller anerkendelsen trækkes tilbage af
statsmagten. Denne lovgivning ‐ sammen med imanlovgivningen ‐ regulerer kirkesamfundenes
forhold til staten. Lovgivningen stiller krav om:
1)

medlemstal (over 50 myndige medlemmer for kirkesamfundet, og med statens
mulighed for at kunne kontrollere at kravet om medlemstal er opfyldt via
medlemslister),

2)

regnskabsaflæggelse i henhold til årsregnskabsloven og gennemsigtighed i
økonomien, herunder offentliggørelse af gaver over 20.000 fra ikke private givere

3)

regler for skattefradrag for menighedsbidrag

4)

regler for godkendelse til at foretage vielser

5)

lovgivning om, hvad religiøse forkyndere må sige eller ikke sige mv.

Vi har altid som baptister haft åbne regnskaber og åbenhed i forvaltningen, men vi kan være usikre
på den udmøntning af krav, der følger af lovens implementering.
Her mere end et halvt år efter trossamfundslovens vedtagelse mangler vi bekendtgørelserne til
loven – disse er lovet til efteråret! Dette stiller kirkesamfundet og menighederne i en besværlig
situation, da der f.eks. kun vil være nogle måneder til at tilpasse regnskabsaflæggelsen for 2018 til
bekendtgørelsernes krav. Det er usædvanligt i den statslige administration, at der går så lang tid
efter lovens vedtagelse før bekendtgørelserne udsendes. Måske er det et udtryk for de
vanskeligheder, det politiske system har, når man vil indføre en lovgivning, der er rettet mod
ekstreme grupper, men kommer til at ramme andre.
Ministeriets fortolkning af lovgivningen har nogle finurlige konsekvenser. Blot et eksempel: De af
vore præster, der havde permanent vielsesbemyndigelse før 1.4.2017, bevarer denne så længe
man er ansat i den menighed, man betjente 31.3.2017. Men hvis man skifter
menighedsansættelse, ja så bortfalder bemyndigelsen, og man skal på kursus i dansk demokrati og
familieret, selvom den nye menighed er medlem af samme anerkendte trossamfund!
Danske Kirkers Råd, hvor alle kirker, herunder folkekirken, er repræsenteret, vil rejse dette og
andre spørgsmål overfor kirkeministeren og presser på for at få en klar og fornuftig administration
af lovgivningen. I denne sag ‐ som i andre ‐ har vi som baptister stor glæde af det økumeniske
samarbejde, og vi er jo også så heldige, at Bent Hylleberg dels er formand for udvalget for

trosfrihed og lige vilkår i DKR, og dels er valgt til forretningsudvalget i DKR efter generalsekretæren
trådte ud af forretningsudvalget.
Skal vi som Baptistkirke stadig være anerkendt som trossamfund, med rettigheder og pligter, eller
skal vi frasige os anerkendelsen?
Nu skal man jo altid tage et forbehold, når ikke alle detaljer som nævnt er kendte, men ud fra det,
vi ved, er det min vurdering, at vi skal bevare status som anerkendt trossamfund og bruge de
muligheder, staten giver os til at løse opgaven som kirke. Det har bekræftet mig i denne
opfattelse, at flere af vore etniske menigheder har givet udtryk for den betydning, det har at være
i et anerkendt kirkesamfund, når det, man kendte fra hjemlandet, var helt andre vilkår.
Denne holdning er naturligvis betinget af, at det ikke fra det politiske system stilles krav til os, som
strider mod vores grundlæggende opgave at være kirke og forkynde evangeliet – skulle det nå
dertil, er ansvaret overfor evangeliet overordnet alt andet.
Jeg har ikke i denne sammenhæng nævnt persondataloven. Det er bøvlet på en række områder,
men det er dels ikke en dansk lovgivning, og dels ikke lovgivning kun rettet mod religiøse
organisationer.
Samarbejde og offentlighed
I det kirkelige landskab kan vi glæde os over øget samarbejde på en række fronter. Fra Frikirkenet
har man trukket på erfaringer fra BaptistKirken til input i den politiske debat. Vi fornemmer et
stærkere samarbejde og forståelse kirkerne imellem i Danske Kirkers Råd. Vi har et særligt
samarbejde med Det danske Missionsforbund omkring sommerstævnet og mellem børne‐ og
ungdomsorganisationerne. De to kirkesamfunds ledelser mødes flere gange årligt, og vi har
besluttet, at vi i løbet af det kommende år vil formulere et papir om samarbejdsmuligheder og
visioner for vores to kirkesamfunds samarbejde med det udgangspunkt, at det er et samarbejde
mellem to selvstændige kirkesamfund.
I det seneste nummer af baptist.dk siger generalsekretæren for Danske Kirkers Råd Mads
Christoffersen, at den religionsforskrækkelse, vi fornemmer i disse år i det politiske system, skal
modsvares ved, at vi som kirker fortæller om det betydningsfulde arbejde, der udføres. Jeg tror,
det er en rigtig analyse, og vi må uden falsk beskedenhed fortælle om det arbejde, der udføres i
menighederne og i vort kirkesamfund. Det er min erfaring, at det aftvinger respekt, når det bliver
kendt, hvordan der samarbejdes med søsterkirkerne i International Mission, hvordan omsorg og
fællesskab finder udtryk, og hvordan vore strukturer i f.eks. ungdomsarbejdet, er med til i praksis
at præsentere vore nye borgere for anvendt demokrati.
Vi bliver som ledelse nogle gange mødt af forventningen om, at BaptistKirken markerer sig
stærkere i den offentlige debat. Udfordringen er, at vi både har tradition for at mene noget som
baptister, og samtidig ikke altid mener det samme. Ved et menighedsbesøg, hvor sagen blev rejst,
svarede jeg: Ifølge BaptistKirkens regelsæt kan formanden udtale sig på BaptistKirkens vegne, så I
mener altså det samme som mig! Menighedsrådet, vi besøgte, mente, at det skulle de lige tænke
over…
Vi skal gå midt på vejen, og hverken falde i grøften med at formulere udtalelser om alt muligt, som
vore menigheder ikke kan leve med i – eller blive tandløse og uden mening. Ofte kan vi nå langt

ved at arbejde sammen om at markere os i vigtige spørgsmål. Et eksempel kunne være protest
mod forfølgelse af kristne. Vi kan hver i sær være med til at italesætte protesten i vore lokale og
politiske sammenhænge, men rent praktisk vil det være mest effektivt, at vi som kirke på sådanne
områder handler i fællesskab gennem EBF, BWA eller gennem internationale økumeniske
organisationer, som Kirkernes Verdensråd.
Organisatoriske forhold
Af håndbogens statistik fremgår, at vi er 53 menigheder (i løbet af dagen forventer vi dette vil stige
til 54) med ca. 5.200 medlemmer ‐ vi har altså et gennemsnit på lige under 100 medlemmer pr.
menighed. Et gennemsnit siger langtfra alt og slet ikke om variationen i størrelsen, der svinger fra
13 til 300. Alene det talmæssige viser, at menighederne har meget forskellige vilkår. Dette
understreges, hvis vi kigger på forhold som geografi, aldersfordeling, økonomisk formåen mv. Ser
vi i håndbogen menighederne igennem og ser på menigheder, der har ansatte medarbejdere og
menigheder, der er vakante, så tyder det på, at et medlemstal på omkring 150 giver mulighed for
en fuldtids medarbejder.
Hvordan vil det baptistiske menighedslandskab se ud om 10‐20 år? Det ved ingen af os. Vi vil
sikkert se nye menigheder opstå. Vi vil sikkert se flere eksempler på menigheder, der fusionerer
eller samarbejder tæt bl.a. omkring ansættelse. Vi vil opleve menigheder, der finder deres virke
og løser opgaverne uden ansat medarbejder, og vi vil sikkert også opleve menigheder, der ophører
med virksomheden på bestemte geografiske lokaliteter. Her må vi aldrig glemme at takke Gud for
de, der ved menighedens virke oplevede fællesskabet og kaldet til frelse, selv om det ikke er
muligt at fortsætte menighedens virke.
Når de ydre vilkår er meget forskellige, bliver den mulighed, der er for at udøve tjenesten, også
meget forskellig. Det er livsbekræftende at være mange. Når der til gudstjenesten er flere pladser,
der er optaget, end der er ledige, men hvor der er mange tomme pladser, er det også vigtigt at
huske, at hvor tre er samlet i Jesu navn, er han selv til stede som den fjerde, og hvem tør så sige, at
det ikke har betydning!
I god baptistisk tradition er det vigtigt, at vi i den enkelte menighed og i fællesskabet i
BaptistKirken, spørger hinanden under Helligåndens vejledning, hvordan vi bedst udøver det kald,
der blev vores? Hvilke metoder og stukturer fremmer kaldet? Samtidig skal vi give os tid til at lytte
og leve med i de følelser, nye strukturer kan betyde. Menighederne må i vores kirkeforståelse
finde deres vej, men vi bør lære af og lytte til hinanden, og her kan BaptistKirkens ledelse have en
formidlende rolle, som vi håber menighederne vil benytte sig af.
BaptistKirkens ledelse består som bekendt af fem personer samt generalsekretæren. Vi vil gerne,
at der i ledelsen er repræsenteret forskelligt køn, forskellig alder, forskellig etnicitet, forskellig
geografi, så vi kan få så mange input og erfaringer i samtalen som muligt. Vi har et omfattende
udvalgsarbejde som ledelsen også deltager i eller har nær kontakt til. Dette betyder efter min
opfattelse, at ledelsen er lige lille nok. Jeg tror, vi kunne sikre en større repræsentation og et bedre
arbejdsgrundlag ved at udvide fra fem til syv medlemmer. Dette fordrer naturligvis, at nogen vil
stille sig til rådighed for arbejdet, og at vi tilrettelægger ledelsesarbejdet, så det kan varetages
også af mennesker med et helt almindeligt fuldtidsjob. Vi har drøftet forslaget i ledelsen, men har

været bekymrede for, om pladserne kunne besættes. Hvis vi skal videre af denne vej, kan vi styre
arbejdstilrettelæggelsen, men må bede Gud om, at hans kald, også til denne tjeneste, må nå ud.
Sidder du med spørgsmål om at tage en sådan opgave op, så kontakt en af os i ledelsen og hør
nærmere om tjenestens karakter.
Frem mod Landkonferencen 2019 skal vi revidere fælleserklæringen, der i henhold til vore regler
er grundlaget for BaptistKirkens virksomhed. Fra Landskonference 2 i efteråret og frem til og med
lederkonferencen i april ’19 vil vi på forskellig vis arbejde med indholdet i fælleserklæringen, som
så fremlægges på LK1 2019 og dermed bliver vort grundlag for de kommende fem år. Arbejdet og
processen skal have frit løb, men det er min klare opfattelse, at fælleserklæringen skal pege på
arbejdet både herhjemme og i Internationale sammenhænge. Med vores kirkeforståelse kan vi
ikke skille forkyndelse og handling nationalt og internationalt ad. National mission og International
mission er hinandens forudsætninger, og tjenesten for næsten kan aldrig begrænses til vore nære
sammenhænge. Derfor er det også med stor glæde, at vi senere på Landskonferencen kan
præsentere nye medarbejdere i vores Internationale Mission.
Jeg håber meget, at menighederne på forskellig vis vil indgå i samtalerne og arbejdet med at sætte
pejlemærkerne i form af fælleserklæringen. Arbejdet har som formål såvel produktet som
processen, og dermed styrke samtalen mellem os frem mod fælles mål. Vi kalder det ”Kirke på
vej”.
Nye opgaver
En ting er at arbejde med de eksisterende strukturer og enheder, men vi skal naturligvis have øjne
og ører åbne for, hvor der viser sig nye muligheder. Mission i Danmark udvalget har i sin treårige
periode præsenteret forskellige værktøjer for os, og menighederne har i forskelligt omfang taget
ideerne til sig. Også her er der muligheder for at forny os i tjenesten, som vi hører mere om senere
på Landskonferencen.
Vi arbejder med at finde måder at inspirere til menighedsplantning og gerne i tæt samarbejde med
en eller flere af vore menigheder. Vi har bedt Bethelkirken i Aalborg påtage sig en særlig opgave i
denne tjeneste.
De – primært unge – der uddanner sig til tjeneste i baptistmenighederne søger forskellige
uddannelsessteder og med forskellig vægtning på kompetenceområderne, via universiteterne,
Menighedsfakultetet, 3K og også udenlandske uddannelsesinstitutioner. Præster har altid i
BaptistKirken haft forskellig baggrund i uddannelsesvalget, men tidligere med seminariet i Tølløse
og SALT, var der oftest tale om en fælles baggrund og også præsentation af baptistisk eller
frikirkelig teologi. I dag er der ikke tale om denne sidste dimension. Samtidig er der ikke tvivl om,
at de ansatte i menighederne har en særlig rolle i at definere kirkesyn og teologisk forståelse. Det
er derfor med glæde, at vi senere på landkonferencen kan orientere om etableringen af et
netværk for teologistuderende, og også i denne samtale inspirere at vælge præstetjenesten i vore
menigheder. Visionen er videre at skabe et baptistisk studiecenter, eller hvis et frikirkeligt
samarbejdet rækker til fælles forståelse og fælles økonomi, at skabe et frikirkeligt studiecenter. Alt
i alt er det vigtigt, at vi kan styrke sammenhængskraften i vort kirkesamfund.

Det er ligeledes med stor glæde, at vi i samarbejde med Aarhus Baptistmenighed kan præsentere
BASIS – en teologisk grunduddannelse, der er tilrettelagt for gudstjenesteledere og prædikanter
uden en teologisk uddannelse. Jeg tror som tidligere sagt, at en række af vore menigheder vil
skulle løse opgaver uden fast ansat fuldtidsmedarbejder eller i større menigheder have frivillige
medarbejdere, der indgår i arbejdet i samspil med ansatte. Disse forskellige funktioner vil kunne
styrkes gennem et sådant to‐årigt uddannelsesforløb.
Ud over de nævnte tiltag er det vigtigt, at de ansatte i menigheder og kirkesamfundet har
mulighed for efteruddannelse. BaptistKirken har forskellige muligheder for at støtte
efteruddannelsesforløb – muligheder, der er blevet betydeligt forøget med den store gave til
uddannelse af nuværende og kommende medarbejdere, som vi har modtaget fra Nibe menighed.
Vi oplever i den samfundsmæssige debat stadig flere udsagn om mennesker, der kæmper med
forskellige problemer. Aldrig har antallet af unge med psykiske problemer, lavt selvværd, stress
over at skulle leve op til uopnåelige idealer været større end nu. Jeg tror, udfordringen til os som
en del af Guds kirke på det sociale område vil vokse i årene, der kommer – og også denne
udfordring må vi være villige til at gribe, ikke nødvendigvis alene, men gerne i samarbejde med
andre, hvor vi så kan bidrage med de kompetencer, vi råder over. For hvem mere end den kristne
kan med evangeliet sige til et menneske ‐ ungt eller ældre, ”du har værdi som du er, for du er
elsket af Gud”.
Identitet
Flere undersøgelser – bl.a. fra Center for ungdomsstudier – har vist at danske unge ikke som f.eks.
deres muslimske kammerater kan redegøre for, hvad de tror på. Nu gælder det måske ikke os her
eller vore unge på samme måde, men det er afgørende, at vi er i stand til at redegøre for, hvad vi
tror på, både når det gælder det meget, hvor vi er enige med andre kristne, og når det gælder det
særlige kirkelige korrektiv, vi som baptister har at bidrage med i dansk kirkeliv. Jeg tror, vi i en
række tilfælde har behov for at hjælpe hinanden til en dybere forståelse af, hvordan vi formidler
de kristne grundsandheder – Genopdager de gode Nyheder ‐og hvordan vi forklarer, hvad det er,
vi som baptister særligt kan bidrage med i forståelsen af det at være kirke. Det er et faktum, at
skal vi indgå i en samtale med andre, skal vi have en klar forståelse af, hvad vi selv tror på. Jeg
håber, at Teologisk Forum vil hjælpe os videre i denne samtale, sådan som vi nu får dåbsbogen.
Vi har som baptister altid talt for religionsfrihed og den enkeltes ret til at dyrke sin religion på den
måde, man finder rigtigt, ligesom vi har krævet denne ret for os selv.
På det hjemlige plan er vi jo ikke udsat for forfølgelser. Selv om vi som nævnt i indledningen kan
føle, at politikere ikke har forståelse for religionens betydning og generer os med diverse regler og
kontroller.
Den seneste debat om forbud om omskæring er politisk afvist – ikke fordi det er et indgreb i
religionsfriheden, men fordi man frygter internationale reaktioner mod Danmark.
Ved et møde i Danske Kirkers Råd om trosfrihed blev den tanke formuleret, at efter et
omskæringsforbud med henvisning til barnets ret til at vælge selv, kunne følge et forbud mod at
døbe børn, der ikke kan tage stilling.

Så længe 2/3 børnene bliver døbt på forældrenes ønske, sker det nu nok ikke, men skulle det
komme så langt i en tænkt situation, må vi som baptister tale imod, at staten ved lov indfører et
baptistisk dåbssyn og kæmpe for, at de barnedøbende kirker kan udøve deres religiøse forståelse.
Forskellige men fælles på vejen
Der er spurgt: har vi som baptister sammenhængskraft? Handler vi i fællesskab eller løber vi hver
sin vej?
Ved menighedsbesøgene har det været stærkt at opleve, at i alle menigheder – uafhængigt af
menighedernes forskellige vilkår – har forståelsen af, at vi er sat her for at forkynde Kristus som
frelser i menneskers liv gennemsyret alt. Vi vil samme vej!
At nå mennesker med evangeliet kan have mange udtryksformer, og menighederne vælger i deres
praksis forskellige udtryksformer. Her skal vi være villige til at dele erfaringer og ikke grave
talenterne ned i jorden. BaptistKirken kan og bør være formidlende og et mødested for de
forskellige måder, evangeliet formidles på, i respekt for hinanden og de vilkår, der blev vores hver
især.
Hvis vi besinder os på, hvad det er, vi som kirke og som baptister har at bidrage med i den verden,
Gud har sat os til at tjene i, så gør vi os ikke til herre over hinandens tro, men bliver medarbejdere
på hinandens glæde.
Tak

Ingen kommentarer eller spørgsmål. Der blev takket for en fyldig beretning, der blev taget til
efterretning.

3. Forelæggelse af årsberetningen til godkendelse
Årsberetningen findes i Håndbogen 2018
Håndbogen blev inddelt i 4 ”klumper”
Side 23‐26: ledelsen og generelsekretærens beretninger:
Lone Møller‐Hansen, generalsekretær oplyste, at chinmenighederne har valgt Moses Lal Bawi
Peng til ny generalsekretær i CCADK
Side 28‐32: Mission i Danmark udvalget, Tjeneste og Uddannelsesudvalget, Integrationsudvalget,
Teologisk Forum, Baptist.dk, Børn og unge, Efterskolerne, Rebild Efterskole.
Ingen tilføjelser eller spørgsmål
Side 33‐37: International Mission

Morten Kofoed, International mission fortalte, at udover familien Mortensen, der udsendes til
Rwanda og Burundi, vil også Cecilie Mølbæk, Aarhus være i Rwanda og lidt i Burundi som 3K
studerende.
Side 38‐ 41: Danske Kirkers råd (DKR), Europæisk Baptist Forbund (EBF), Baptisternes Verdens
Alliance (BWA), Kirkernes Verdensråd (KV)
Intet at tilføje
Årsberetningen blev godkendt.

4. Forelæggelse af revideret årsregnskab med status til godkendelse
Årsrapporten findes i Håndbogen 2018.
Orientering om overgangsordningen for chin‐menighedernes bidrag til basisbudgettet.
Ulla Holm gennemgik regnskabet, som står i håndbogen s. 49‐55. Ulla Holm gjorde opmærksom
på, at det fulde regnskab kan ses på BiD´s hjemmeside.
Ulla Holm redegjorde for regnskabet, og det kunne ses, at der er større indtægter end budgetteret
fra menighederne.
Der er brugt flere penge end budgetteret hvilket skyldes forskellige forbedringer, stor
ledelsesaktivitet samt lønninger.
Ulla Holm redegjorde for, at der har været 4 millioner til projekter, heraf 1,2 millioner til mindre
menigheder. Der er dog kommet mindre ind til de forskellige projekter end budgetteret.
Der er 51.705 kr. i overskud og der er en balance på 12.575.360 kr. pr. 31/12‐2017
Ulla Holm gennemgik den formålsbestemte egenkapital og fortalte, at Gjerrilds legat er en
selvstændig fond på 2.128.105 kr. hvoraf der årligt uddeleles ca. 25.000 til uddannelsesmæssige
formål.
Herefter gennemgik Per Beck slides med menighedernes indsamlinger, bidrag til basis og projekter
og oplyste, at der er en svag tendens til stigning fra menighederne. Per Beck gennemgik desuden
menighedernes bidrag, der ikke helt svarer til de forventede 7,5 %, men tendensen er stigende.
Dejligt.
Per Beck fortalte, at chinmenighedernes ønsker at optrappe fra 6 til 7,5 % som øvrige menigheder
og udtrykte stor glæde for dette.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Der var ingen, der stemte i mod, ingen
der tilkendegav, at de hverken stemte for eller i mod, så enstemmigt godkendt.

5. Forslag, drøftelse og orientering

5.1.
Optagelse af IGLESIA BAUTISTA DE HABLA HISPANA, (på dansk Den spansktalende
Baptistmenighed)
Ledelsen foreslår, at IGLESIA BAUTISTA DE HABLA HISPANA, hjemmehørende i København,
optages i BaptistKirken.
Bemærkninger: Menigheden består af 16 medlemmer og er hjemmehørende i København. Den
har i 35 år været en del af Kristuskirken, nu Kristuskirken/Regen. Menighedens værdigrundlag og
vedtægter skønnes at være foreneligt med BaptistKirkens fællesskab (jf. vedtægterne §3.2).
Leder, Digna Fernandes’ ægtefælle Evan Flistad fortalte, at der er 16 medlemmer, og der er
kontakt til yderligere 10. Man er startet i Kristuskirken, København for 40 år siden, men holder nu
til i Nansensgade i København hos Luthersk Mission. Medlemmerne kommer fra 10 forskellige
spansktalende lande og har blandt andet 2 frivillige prædikanter, der er cand. theol. Der lægges
vægt på socialt samvær. De ønsker at være en del af BiD, da de er baptister og føler sig som en del
af fællesskabet.
Forslaget blev vedtaget
Den nye menighed blev budt velkommen ved stående applaus samt bøn og håndspålæggelse af
generalsekretær Lone Møller‐Hansen, Henrik Nissen, præst i Regen/Kristuskirken og formand Per
Beck.
Optaget efter pkt. 3. Herefter er der 41mgh og 134 stemmeberettigede.
IBHH gjorde opmærksom på, at de ikke havde mulighed for at være til stede på resten af
konferencen.

5.2.

baptist.dk

Ledelsen foreslår, at baptist.dk udkommer årligt med 5 trykte numre, der fortsætter som hidtil
vedrørende layout og forsendelsesform. I tilfælde af, at bidrag til projektet baptist.dk falder
væsentligt, bemyndiges ledelsen til at reducere antallet til 4 numre årligt.
Bemærkninger: Webmagasinet bliver baptist.dk’s hovedkanal. Der lægges løbende artikler mv. på
webmagasinet, og der sker en udveksling mellem webmagasinet og det trykte blad.
Generalsekretær Lone Møller‐Hansen bliver webredaktør og sammensætter webredaktionen.
Hanne Kiel fortsætter som redaktør af papirudgaven og sammensætter sin redaktionsgruppe.
Efter drøftelserne på LK1 og LK2 2017 er det ledelsens opfattelse, at der er ønske om at have såvel
en elektronisk udgave som en papirudgave af baptist.dk distribueret til de enkelte modtageres
adresser.

(Der henvises i øvrigt til skrivelse udsendt til menighederne 21. februar 2018, som findes her:
http://baptistkirken.dk/wp‐content/uploads/pdf/180221‐om‐baptistdk.pdf)
Det oplystes, at der er en øget økonomisk tilgang til baptist.dk.
Lone Møller‐Hansen oplyste, at hun har planer om at besøge menighederne for at lave artikler til
webmagasinet. Det er hensigten, at der skal komme en artikel om ugen. Hun viste nogle slides
med artikler her fra stævnet, som Jamie Cunningham har skrevet. Desuden startes noget, der
kommer til at hedde ”Torsdagstanker” på Facebook. Indtil videre er der 17 skribenter. Lone
opfordrede til, at man melder sig, hvis man har lyst til at være skribent.
Det trykte blad vil tage noget fra webmagasinet, men der vil også være nyt stof.
Jamie Cunningham, Viborg, der er medlem af redaktionen, oplyste om, hvad opgaven går ud på.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, da der ikke var nogen, der stemte i mod og ej heller nogen,
der tilkendegav ikke at stemme.

5.3.

Sommerstævner

5.3.1.Sommerstævner 2020‐2023
Ledelsen foreslår, at sommerstævne afholdes sammen med Missionsforbundet (DDM) i perioden
2020‐2023 på Lindenborg (det er tidligere besluttet, at sommerstævnet 2019 afholdes sammen
med DDM på Lindenborg).
Per Beck bemærkede, at man ville give det nuværende stævneudvalg ro til at kunne tænke mere
end et år frem.
Lasse Åbom, Aarhus kommenterede, at det er et godt forslag og opfordrede til at begge
kirkesamfund holder deres konference samme dag og tid. Det blev bekræftet af Per Beck, at det er
planlagt i 2019.
Hanne Weber‐Hansen, Sindal gav udtryk for problemer med den lange transporttid og ønskede
hyppigere skift mellem Jylland / Sjælland.
Forslaget blev vedtaget. Der var ingen imod men 3 undlod at stemme.

5.3.2 Fremtidige sommerstævner (fra 2024‐) drøftelse.
Ledelsen beder Landskonferencen drøfte, om BaptistKirkens ledelse skal arbejde på muligheden
for, at sommerstævnerne efter 2023 skifter mellem øerne og Jylland, således at sommerstævnet
afholdes i en længere periode (f.eks. 4 år) i en landsdel, og derefter afholdes i en tilsvarende
periode i en anden landsdel.
Spørgsmålet, om LK1 skal afholdes under sommerstævnet, har været rejst. Det er ledelsens
opfattelse, at dette giver den største samling om såvel landskonference som sommerstævne. (Der

henvises i øvrigt til skrivelse udsendt til menighederne 7. februar 2018, som findes her:
http://baptistkirken.dk/wp‐content/uploads/pdf/180207‐om‐fremtidige‐sommerstaevner.pdf)
Per Beck tilføjede, at efter 2023 har der været afholdt lige mange stævner i hhv. Mariager og
Lindenborg, og forelagde herefter ovenstående forslag ved at dele det i flere emner.
Der udspandt sig en livlig debat. Et overvejende flertal af deltagerne i denne talte varmt for, at det
uanset beliggenhed er vigtigst at fortsætte samarbejdet med Missionsforbundet. Flere
fremhævede det gode samarbejde om børnestævnet. De to kirkesamfunds
ungdomsorganisationer ønsker at fortsætte samarbejdet. Dette indebærer antagelig, at stævnet
er nødt til at blive på Lindenborg. Der blev spurgt til, hvordan Missionsforbundet ville stille sig til at
flytte stævnet. Desuden var der flere, der tilkendegav, at rejseudgiften ikke er den væsentligste
hindring for at tage på stævne, idet udgifter til stævnegebyr, ophold og forplejning fylder mere.
Det blev foreslået at arbejde for en wildcard‐ordning og for en form for samkørsel. Desuden er
der mulighed for at søge § 18 midler til familier, der er økonomisk trængt. Det blev efterlyst, at
man arrangerede udlejning af campingvogne eller evt. indkøbte store telte til udlejning.
Der var ingen, der talte for at afholde Sommerstævne og Landskonference hver for sig, derimod
blev der advaret imod den opsplitning, det kan forårsage, hvis det så ville blive forskellige grupper
af deltagere, der ville samles til de to anledninger.
Per Beck opsummerede: Samarbejdet er vigtigt. Geografien er ikke så vigtig, det er der ikke noget
udtalt ønske om at ændre på.
I øvrigt oplyste Per Beck, at hvis forsamlingen vedtager det fremlagte forslag for LK1 2019, vil
konferencen blive på én dag i 2019, og begge kirkesamfund vil holde deres konferencer mandag.
Dette er foreslået, da det vil være bedst af hensyn til gennemgående talere.

5.4.

Forretningsorden for BaptistKirkens Landskonference

Ledelsen foreslår følgende ændringer i forretningsordenen:
Forretningsordenen punkt 2.1. ændres til: ”Landskonferencen vælger efter forslag fra ledelsen en
ordstyrer og en viceordstyrer samt en sekretær og en vicesekretær.”
Forretningsordenens punkt 2.3 næstsidste punktum ændres til: ”Referatet underskrives af
Landskonferencens sekretærer, ordstyrere samt af formand og næstformand.”
Forretningsordenens punkt 6.2. ændres til: ”Opstilling af kandidater foregår ved forslag fra
menighederne og offentliggøres af BaptistKirkens sekretariat senest en måned før
Landskonferencen.
Forslag indsendes til BaptistKirkens sekretariat senest 6 uger før Landskonferencen. Menigheden
skal sikre, at der foreligger tilsagn fra kandidater, der opstilles.

Ledelsesmedlemmer, der er på valg, og som kan genvælges i henhold til pkt. 6.6., meddeler til
BaptistKirkens sekretariat senest 3 måneder før valget om man er villig til at opstille. Sekretariatet
meddeler menighederne mulighed for genvalg”
Ændringerne træder i kraft pr. 1.8.2018.
Bemærkninger: Ledelsen foreslår justeringer af forretningsordenen på baggrund af usikkerhed om
nogle procedurer. Ved opstilling af kandidater til ledelsen har det været uklart, hvem der skulle
indhente tilsagn fra de foreslåede, hvem der skulle sikre, at forslag til kandidater blev meddelt
menighederne, ligesom det har været et ønske at præcisere, i hvilket omfang valgte medlemmer
af ledelsen var villige til genvalg. Der har også været tvivl om, hvem der skulle underskrive
referater fra Landskonferencen, og ledelsen har ønsket at foreslå en kompetencefordeling mellem
ordstyrere og sekretærer for det tilfælde, at der skulle opstå uenighed om procedure mv.
Punkterne 5.4 med 3 underpunkter til forretningsordenen (2.1, 2.3 og 6.2) blev først behandlet på
torsdagens dagsorden, og Søren Grarup, Silkeborg stillede spørgsmålet: ”Indebærer det, at de, der
er på genvalg, skal genopstilles”?
Per Beck svarede, at det oplyses overfor menighederne om siddende ledelsesmedlemmer er villige
til genvalg, men alle skal indstilles af mindst en menighed for at blive opstillet.
Der var ikke kommentarer til 2.1 og 2.3 og forslaget blev vedtaget uden at nogen stemte imod og
ej heller tilkendegav ikke at stemme.

5.5.

Ny medarbejder i Rwanda og Burundi

Præsentation af Jonas Norgaard Mortensen og hans familie, som pr. 1.8.2018 udsendes foreløbig
for to år til Rwanda og Burundi, med bopæl i Rwanda.
Morten Kofoed præsenterede familien Mortensen, der foruden Jonas består af hustruen Hanne,
Oline på 16, Selma på 12 og Johan på 6. Familien har baggrund fra Danidaudsendelse til Egypten
mm. Jonas Norgaard Mortensen har desuden skrevet nogle bøger. Børnene har presset på for at
være en del af udsendelsen, og de ønsker at være udsendte sammen. Har en bred kirkelig
baggrund. Der blev bedt for familien af Ebbe Holm og Per Beck, mens der var håndspålæggelse af
Lone Møller‐Hansen, Silas Ntukamazina og Morten Kofoed, mens forsamlingen stod op, som
udtryk for at stå bag familien. Herefter sang vi ”Med glæde skal I drage ud”.

5.6.

Orientering om Basis ‐ en teologisk grunduddannelse

På initiativ fra Lasse Åbom, præst i Immanuelskirken i Aarhus, arbejder ledelsen, Tjeneste‐ og
Uddannelsesudvalget (TU) og Teologisk Forum (TF) sammen om en to‐årig teologisk uddannelse
for bl.a. prædikanter og gudstjenesteledere.
Torben Andersen introducerede Basis – en teologisk grunduddannelse. Ledelsen har været rundt i
menighederne og i Aarhus arbejdedes på denne idé, som Lasse Åbom kommenterede: det at være

kirke, er at være et hold, som skal styrkes og der har været refleksioner over, hvordan dette kan
gøres.
Det er for gudstjenesteledere, lægprædikanter og dem, der ønsker at komme i gang. Det er en 2
årig uddannelse over 6 weekender, primært i Aarhus. Det handler om at reflektere over sin
indgangsvinkel til at lede gudstjeneste og prædike. Der vil begynde et nyt hold hvert år i januar.
Pjecer uddeltes, og der er sidste tilmelding 15.11.18 til det første hold.

5.7.

Orientering om Netværk for Teologistuderende

På initiativ fra Henrik Holmgaard, præst i Bethelkirken Aalborg, arbejder ledelsen og TU sammen
på at sikre, gerne sammen med andre frikirker, at teologistuderende fra BaptistKirken og evt.
andre frikirker på bl.a. universiteterne i Aarhus og København i første omgang bliver undervist i
frikirketeologi og danner et netværk.
Torben Andersen fortalte, at ledelsen lige har været samlet med de teologistuderende. Man
oplever, at der er mange, og det er dejligt, at Henrik Holmgaard ønsker at tage hånd om de
studerende.
Den helt store vision er et fælleskirkeligt samarbejde henimod etablering af et Dansk studiecenter
for frikirketeologi.
Henrik Holmgaard oplyste, at det er spændende at arbejde med teologistuderende. Der er 6
studerende fra BaptistKirken på Københavns og Aarhus universitet. Derudover er der flere på 3K. I
1999 var der 2 studerende fra frikirker, inkl. Henrik Holmgaard. Lige nu er der flere unge, der er
interesserede i teologiuddannelsen. Mere end 50 % har givet udtryk for, at de ønsker at bruge
deres uddannelse i kirken. HH ønsker at samle de teologistuderende fra frikirkerne, da de
frikirkeunge skal rustes til frikirketeologi, mens de på luthersk prægede læreanstalter bliver mødt
med en anden tilgang. Derfor ønsker man at samle de studerende, man ønsker, at de skal
forankres i en menighed, så man lærer håndværket sammen med en anden præst, så de får en
mentor. Man ønsker, det skal være i Nordjylland, Aarhus, København og evt. i trekantsområdet.
Over de 5 år får de studerende mulighed for at holde oplæg for hinanden til læring. I Aalborg
eksisterer et netværk med Apostolsk Kirke og Bethelkirken, hvor de unge skiftes til at lave oplæg
og diskutere. Derudover ønsker man et netværk af kirkelige scholars. Målet er at lære at formulere
den frikirkelige teologi forståeligt. Norge og Sverige er længere fremme, fordi man i disse lande
kan få statsstøtte også til frikirkelige uddannelser. Skandinavisk samarbejde, lignende Salt, så en
drøm kunne være at være et klasseværelse for hinanden. Henrik Holmgaards drøm på den lange
bane er, at vi fortsat vil uddanne og tro på, at teologi har en fremtid. Til august skal der være
møde med Apostolsk Kirke og Vinyard. Tak til Nibe menighed for gaven til uddannelse i fremtiden.
Henrik Holmgaard ønsker vi får etableret et studiecenter for studerende så vi udruster nye
generationer, så man får at vide hvad det vil sige at være en frikirkekristen.

5.8.

Orientering om Mission i Danmark

Udvalget nedlægges i forbindelse med Lederkonferencen 2019. Udvalgets initiativer vil fortsat
være tilbud, som kan eksistere uden udvalget. Der orienteres også om et tilbud om opfølgning på
Innovativ Kirke.
Lone Møller‐ Hansen præsenterede dette punkt og oplyste, at udvalget er tre år gammelt.
Projekt Innovativ Kirke har Charlotte Willer har haft hovedansvaret for, men Mette Holmgaard har
taget over på nogle opgaver.
Det oplystes, at det er konsulenten, der kommer til menigheden. Der er 4 workshops og det koster
25 kr. pr. medlem for hver menighed.
Charlotte Willer fortalte, at aktiviteten har kørt i 6 menigheder, nemlig Odense, Lyngby, Pandrup,
Aarhus, Købnerkirken og Hjørring. Det udruster menighederne til at komme i kontakt med flere
mennesker, ikke nødvendigvis nye projekter. Mette Holmgaard fortalte om, at hun har været
tilknyttet Hjørring gennem det sidste års tid og fortalte om, hvordan processen foregår og hvordan
en opfølgning kan se ud. Dette blev vist på en slide. Menighederne får opgaver mellem møderne.
Efter forløb kan der være brug for sparring. Der er mulighed for udveksling efterfølgende. Det vil
være godt med netværk efterfølgende.
Lone Møller‐Hansen fortalte, at man måske vil prikke til nogle menigheder, om det vil være en god
idé for dem at være en del af Innovativ Kirke. Alle er velkomne til at kontakte Lone Møller‐Hansen,
Charlotte Willer eller Mette Holmgaard for at høre mere.
Lederskolen i Aalborg er i gang med 35 deltagere, heraf 15 baptister. Lederskolen Hybrid på
Sjælland er ligeledes i gang med 12 deltagere, heraf 7 baptister. Pia Nielsen, Købnerkirken fortalte,
at hun er glad for værktøjer, hun har fået til ledelsesarbejde i menigheden og også personligt
udbytte af undervisningen. Det giver god mulighed for at lære andre menigheder og kirkesamfund
at kende.
Det er også muligt at tilmelde sig som ældre.
Om Katapult fortalte Lone Møller‐Hansen, at hun har tro på, at vi kan være med til at være
menighedsplantere. Thomas Willer mener, at vi har været for hurtige med visionen, og at det er
en proces, derfor sættes der et forløb i gang sammen med menigheden i Sæsing. Det strækker sig
over 4 temaaftener, hvor man ser på, hvordan man kommer fra bekendtskaber til venskaber og
tro.
Lone Møller‐Hansen tilføjede, at vi kan lære af, hvordan de gør i Norge og forskellige kirker går
sammen for at lære af dem. Lars Midtgaard, Bethelkirken Aalborg, bliver tovholder omkring nye
menigheder og menighedsplantninger. Desuden fortalte Lone Møller‐Hansen, at
Missionsforbundet har et udvalg, der arbejder med menighedsplantninger.
Lone Møller‐Hansen fortalte, at der er afsat 500.000 kr. til arbejdet, men der er kun brugt omkring
200.000 kr.

Erland Grarup fortalte om Mission i Danmark udvalget og opfordrede menighederne til at gå hjem
og dele de gode nyheder blandt dem, man er sammen med og gjorde opmærksom på, at der 5.‐6.
april 2019 på Brandbjerg Højskole v/ Jelling er en lederkonference.
Per Beck fortalte, at udvalget, der har virket og forberedt Mission i Danmark, gennem de sidste 3
år foruden Erland Grarup, Lone Møller‐Hansen og Thomas Willer også har Erik Rugholm som
medlem. Per Beck gav udtryk for håbet om, at arbejdet fremadrettet må bære frugt i
menighederne og takkede udvalget for deres arbejde. (se pkt. 9)

6. Valg af formand og ledelsesmedlemmer

6.1.

Formand for BaptistKirken for en étårig periode

På valg er Per Beck, Karmelkirken Aalborg, der er villig til genvalg. Indstillet er Per Beck.
Per Beck, der var foreslået, blev valgt med 119 stemmer. Der var afgivet 6 blanke stemmer. I alt
125 afgivne stemmer.
Mens stemmetælling foregik, var der hilsen fra Burundi Baptistkirkes (UEBB) generalsekretær, Silas
Ntukamazina. Han bragte en hilsen fra UEBB og fortalte om sig selv og sin familiesituation. Han
fortalte, at det var første gang han var i Danmark.
Per Beck takkede for valget og bad menighederne om forbøn og gav udtryk for at ville løse
opgaven efter bedste evne.

6.2. To medlemmer til BaptistKirkens ledelse med valgperiode på to år
Vibeke Dalsgaard og Merete Gjerløv er på valg. Vibeke Dalsgaard, Baptistkirken Pandrup Birkelse,
er villig til genvalg, mens Merete Gjerløv ikke ønsker valg. Indstillet er Vibeke Dalsgaard og Kio
Awi, Lai Baptist Church, Ringe.
Kio Awi fik 119 stemmer, Vibeke Dalsgaard fik 115 stemmer. Der var i alt afgivet 125
stemmesedler.
Per Beck bød Vibeke Dalsgaard velkommen til endnu en periode i ledelsen og velkommen til
opgaven til Kio. Samtidig takkede Per Beck Merete Gjerløv for hendes arbejde i ledelsen.

6.3. Valg af revisor for en to‐årig periode
Evan Klarholt er på valg. Ledelsen indstiller, at Evan Klarholt genvælges som BaptistKirkens revisor.
Forslaget blev godkendt ved håndsoprækning.

7. Vedtagelse af budget for 2019 (på LK2) Punktet behandles først på LK2

8. Fastsættelse af tid og sted for næste års Landskonference m.v.
LK2 2018 afholdes efter tidligere vedtagelse på Rosborg Gymnasium, Vejle, lørdag d. 24.
november. ‐ Sommerstævnet 2019 afholdes efter tidligere vedtagelse på Lindenborg uge 30, 21.‐
27. juli 2019. LK1 afholdes mandag d. 22. juli kl. 10‐12 og 13.30‐17.
Forslaget vedtaget ved håndsoprækning.
LK2 2019 afholdes lørdag d. 16. november 2019 i Vejle.
Dette blev vedtaget ved håndsoprækning.
Bemærk herudover temadag, lederkonference og regionale samlinger, der er fastlagt i
konferenceåret 2018‐2019: Temadag: Lørdag den 29. september 2018 i Odense: ”Temadag om
trosoplæring for børn og unge.”
Bent Hylleberg gjorde opmærksom på, at der er udleveret en folder om temadagen, der er blevet
til i samarbejde med BBU og DBS. De to organisationer har sammen med BiD lavet denne, da der
har været drøftelser og stillet spørgsmål ved, hvordan vi sikrer trosoplæring i vore menigheder.
Bent Hylleberg opfordrede til, at man drøfter dette i menighederne inden temadagen, så man kan
udruste de folk, der kommer med. Kurset er tilrettelagt af Teologisk Forum i samarbejde med BBU
og DBS.
Regionale samlinger: I forbindelse med udformning og udfyldelse af BaptistKirkens fælleserklæring
for 2019‐2024 afholdes tre regionale samlinger (kl. 19.00 – 21.30): Mandag den 25/2 i Roskilde
Baptistkirke. Tirsdag den 5/3 i Bethelkirken, Aalborg. Onsdag den 6/3 i Brande Baptistkirke.
Ole Broholm Andersen opridsede disse møder.
Lederkonference: Fredag 5.‐lørdag 6. april 2019 på Brandbjerg Højskole v. Jelling. Tema:
”Discipelskab”

9. Eventuelt
Charlotte Friis, der havde taget Sarah Basnov med, bragte en hilsen fra spejderkorpset, DBS. Der
arbejdes med en ny vision: ”Vi giver styrke til at gøre en forskel”. Det handler om at række ud i
netværket og er til alle der er / har været eller kender en der har været spejder. Der var ligeledes
lagt pjecer om ”Gaver der gavner” og Charlotte opfordrede til, at man benytter dette, for at DBS
kan få momskompensation.
Bent Hylleberg bragte en hilsen fra Teologisk Forum og fortalte, at beretningen er skrevet af
formand Johannes Aakjær Steenbuch. Bent Hylleberg supplerede med, at der var flere bøger af

samme forfatter til salg i bogteltet. Bent Hylleberg opridsede især bogen ”Frie Radikale” med 7
essays om baptisternes historie, der er på 450 sider. Det er en imponerende indsats, der er
arbejdet med gennem flere år. Bent sluttede med at sige, at bogen er inddelt med flere emner,
bl.a. at vi er i en åndsretning og hvad den personlige tro betyder for os. Discipelskab og korsteori.
Sværdets didaktik. Profetiens genkomst samt teologiske perspektiver.
Teologisk Forum har også udgivet Anabaptist som handler om reformationstidens døbere og deres
betydning. Desuden bogen ”Perspektiver om den kristne dåb”. Den kan bruges som både
forberedelse af dåb og hvad dåben indebærer og koster 50 kr.
Bent Hylleberg fortalte desuden, at han agter at skrive en fortsættelse af ”Et kirkesamfund bliver
til”, der udkom i 1989, og at han er i gang med at skrive om, hvad danske baptister gjorde under 2.
verdenskrig. Hvad skrev de om i 30´erne, hvordan formidlede de både før under og efter krigen.
Bent Hylleberg opfordrede folk til at kontakte ham med deres viden, hvis man ligger inde med
kilder og også hvis man kan fortælle erindringer.
Gitte Elleby fortalte, at bogen ”Frie Radikale” kan bestilles hos hende, da den er udsolgt i
bogteltet.
Rasmus Højmark, BBU opfordrede til, at Bent Hylleberg skriver om BBU de sidste 20 år. Der er
lavet et hæfte om BBU, der er delt ud til campingfolket og vil blive sendt til menighederne, hvor
man håber på, at børn og unge sendes af sted.
Torben Roulund, Viborg gav udtryk for, at et ældgammelt vilkår for alle kristne, er modet til at
være anderledes. Torben Roulund gav udtryk for, at det er ikke sikkert, vi gør os dette klart.
Fortalte om at Tove Videbæk har et seminar fredag på stævnet.
Ole Broholm Andersen sagde tak for god ro og orden fra dirigenterne, hvorefter Per Beck gav en
tak til Teologisk Forum samt ordstyrerne.
Ledelsen, de ansatte og de udsendte blev herefter kaldt op til forbøn, der blev ledet af Merete
Gjerløv.
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