Landskonference 1, 22. juli 2019 på Lindenborg Efterskole
Minde- og Nadvergudstjeneste
Dagsorden
1. Konstituering
a) Valg af ordstyrere
Ole Broholm Andersen (Østervrå Frikirke) og viceordstyrer Bodil Højbak Møller (Korskirken,
Herlev) blev foreslået og valgt
b) Valg af sekretærer
Louise Varberg (Karmelkirken) og vicesekretær Kirsten Bøgsted (Korskirken, Herlev) blev
foreslået og valgt
Der er i alt 122 stemmeberettigede
Fra 38 menigheder, 5 organisationer og ledelsen
Efter punkt 7 er der 125 stemmeberettigede, idet de stemmeberettigede fra ICBC er mødt
op.
Efter optagelsen af Matu-menigheden er der 128 stemmeberettigede.
Efter optagelsen af Bethany-menigheden er der 131 stemmeberettigede.
Ole Broholm Andersen konstaterede, at konferencen var lovligt indkaldt i forhold til
forretningsordenen (1.4 og 1.5), og at mødet derfor var beslutningsdygtigt.
c) Valg af stemmetællere
Torsten Wendel-Hansen, Odense
Sanne Lund Sørensen, DBS
Lise Willer, Kvindenetværket
Jørgen Johansen, Brande
Ekkart Kindler, Lyngby
Ulla Holm, Sekretariatet
d) Forelæggelse af dagsorden
Dagsordenen blev forelagt og godkendt.
Ole Broholm Andersen gjorde opmærksom på, at punkterne ikke nødvendigvis bliver taget i
rækkefølge og at der bliver lavet lydoptagelse af konferencen.

2. Formandens mundtlige beretning
I henhold til forretningsordenen udarbejder ledelsen en beretning – denne findes trykt i
håndbogen – og desuden aflægger formanden sin ”personlige beretning over BaptistKirkens
situation”.

Side 1 af 13

I den forbindelse betragter jeg formandsberetningen som supplerende til beretningerne i
håndbogen (håndbogen 2019, side 29 ff), hvor en række af de tiltag, som der arbejdes med, er
omtalt, og som jeg ikke vil gentage.
”Ikke alle troende er tosser”, ”der er også normale mennesker, der tror” - stod at læse i
Nordjyske Stiftstidende i januar måned. Baggrunden var en ph.d.-afhandling om synet på
troende muslimer og kristne. Vi synes nok ikke, at det er nødvendigt med en ph.d. for at fastslå
denne kendsgerning! Det slås fast, at den gruppe, der er ekstrem, udgør et forsvindende
mindretal, men det er dem, der har pressens bevågenhed til skade for synet på alle troende.
Videre hedder det, at de ekstremt religiøse og ateister låser sig på de simple synspunkter og
ikke vil se et nuanceret billede af troens væsen og udformning. Og som Thomas Willer siger
sidst i samme artikel: ”mange danskere sætter lighedstegn mellem at være troende og være
fundamentalist”.
Internationalt - Rwanda og Burundi.
Det nærmest modsatte af mistro overfor troende mødte jeg i efteråret, hvor jeg fik lov at
besøge Rwanda og Burundi, bl.a. illustreret ved, at ved afslutningen af vores høflighedsbesøg
hos guvernøren i Kayanza (regionen Musema og Rubura er placeret i) blev jeg bedt om at bede
for regionen og arbejdet der – det var nok ikke sket i Danmark!
Når vi debatterer statens indblanding i eller pres på religiøse samfund i Danmark, må vi sige, at
her er vi langt fra forholdene i Rwanda, hvor man lukker kirker, der ikke opfylder bestemte
bygningskrav, bestemmer uddannelse af menighedens præst og i øvrigt kræver en
organisationsstruktur, der helt svarer til den verdslige statslige opbygning, uanset om det er
passende for kirken eller ikke. Helt så langt er det ikke kommet i Burundi, men vi arbejder i
samfund, hvor de statslige myndigheder nøje følger arbejdet i kirkerne.
Overordnet var det en god oplevelse at tale med kirkelederne i de to lande, og jeg blev
overbevist om, at vi må udbygge forståelsen af, at vi samarbejder med ligeværdige
kirkesamfund, der på nogle områder har en anden kulturel baggrund og syn på nogle områder,
end vi har. Lad mig blot nævne et lidt humoristisk eksempel: Ved afslutningsgudstjenesten i en
forstad til Bujumbura blev jeg efterfølgende bebrejdet, at jeg havde ladet Morten Kofoed
præsentere den danske delegation, det skulle jeg som delegationsleder havde gjort. Men som
lederen sagde, ”jeg er godt klar over, at der ikke er den rigtige respekt om lederne i Danmark.”
”Hvordan ser du det,” spurgte jeg. Han svarede: ”Jo, jeg har været til en samling i Danmark, og
her lod man formanden sidde på tredje række!”
Et meget positivt indtryk fik jeg af landbrugsprojekter og spare-lånegrupper. Det var befriende
at se kvinderne rette ryggen og fortælle om, hvordan det forbedrede udbytte af markarbejdet
bl.a. via investeringer fra spare-lånegrupperne havde betydet, at de kunne sende deres børn i
skole med uniform og bøger og kunne bidrage økonomisk til husholdningen, hvilket havde
aftvunget ny respekt fra deres mænd.
I Rubura fik jeg også lov at være med til indvielsen af vandprojektet og overdragelse af
ambulancen (som vi hos os ville betegne som en sygetransportbil). Projektet er gennemført af
Rotary i samarbejde med BaptistKirken og UEBB, hvor de samlede udgifter på små 700.000 er
finansieret med et økonomisk bidrag fra BaptistKirken på små 90.000 kr.
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I årsrapporten, som projektudvalget i den Lokale Han Herred Rotary klub aflægger, læses:
Projektet er gennemført i et vigtigt samarbejde med BID. Bag dette ligger en meget stor respekt
for og tillid til baptister med engagement og kærlighed til Burundi. Jeg tager dette med som et
eksempel på, at når der opnås kendskab til vores og de afrikanske kirkesamfunds arbejde,
aftvinger dette respekt og mulighed for at samarbejde med andre ressourcestærke
organisationer og en understregning af, at troende ikke er tosser.
Alt i alt har vi fortsat en rolle at spille i Rwanda og Burundi samt i Myanmar i et tillidsfuldt
samarbejde med kirkerne dér, og vi skal ikke være tilbageholdne med at præsentere
samarbejdet, der vil aftvinge respekt også udenfor kirkelige kredse.
Organisatorisk
Ved landskonferencen i november vedtog vi første gang vedtægtsændring med udvidelse af
ledelsen. Her til morgen har jeg ikke kendskab til opstilling af kandidater, så alle pladser kan
besættes. Det er tankevækkende og også lidt frustrerende, at det har været så svært at få
mennesker til at stille sig til rådighed for arbejdet i ledelsen. Dagen i dag vil vise, hvor vi ender i
denne sag.
I maj fik vi meddelelse om, at Lone Møller-Hansen ønskede at fratræde stillingen som
generalsekretær, og med afvikling af ferie og forskellige opgaver afsluttes tjenesten med
udgangen af september. Vi modtog meddelelsen med beklagelse men har forståelse for Lones
ønske. Lone har udført et meget vigtigt og værdsat arbejde i vort kirkesamfund – vi vil senere på
landskonferencen få lejlighed til at sige tak til Lone.
Generalsekretærens fratræden betyder – som det jo ofte også er tilfældet i menigheder, der
skifter ansat medarbejder – at vi overvejer situationen, kaster alle bolde op i luften og søger at
finde den rigtige løsning på længere sigt. Vi er meget glade for, at Torben Andersen med
opbakning fra Hjørring Baptistkirke har sagt ja til at varetage tjenesten i foreløbig to år og med
Lone som kommunikationsmedarbejder. Vi er i ledelsen overbeviste om, at Torben har
menighedernes tillid og vil kunne medvirke til at knytte positive bånd i vort kirkesamfund.
Den konkrete aftale mellem Torben, Hjørring Baptistkirke og Baptistkirken i Danmark udestår,
men vi har al forventning til, at vi vil nå et positivt resultat. For en ordens skyld skal jeg
understrege, at Torben ikke ledelsesmæssigt har haft lod og del i denne løsning.
Økonomisk ser vi en afmatning i forhold til den stigende tendens menighedernes bidrag til
basisbudgettet tidligere udviste. Det er afgørende, at vi i fællesskab som menigheder sikrer de
nødvendige driftsmidler til BaptistKirkens arbejde. Økonomisk har vi nydt godt af, at
menigheder, der afvikles eller har solgt bygninger, har tilgodeset forskellige af BiDs aktiviteter,
og vi glædes over, at der er mennesker, der testamentarisk betænker BaptistKirken eller vore
menigheder.
Samarbejde
BaptistKirken deltager i mange kirkelige samarbejdsrelationer, her vil jeg pege på to:
Samarbejdet i Danske Kirkers Råd (DKR), hvor frikirker, ortodokse kirker, den katolske kirke og
folkekirken mødes i et godt fællesskab. DKR kan tale med en stærk kirkelig stemme ind i den
politiske virkelighed, og vi søger at bruge DKR, når de værste tidsler i lovgivningen om
trossamfund udenfor Folkekirken skal fjernes.
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Samarbejdet med Det Danske Missionsforbund har en særlig plads i begge kirkesamfund. Vi
forelægger et samarbejdspapir til orientering for Landskonferencen og tror, at dette
samarbejde stadig kan styrkes.
Det er spændende, at Missionsforbundets børne- og ungdomsarbejde og Baptistkirkens børneog ungdomsarbejde overvejer en evt. sammenslutning. Jeg hilser de administrative fordele, der
kan opnås, velkomne, og lægger afgørende vægt på, at der i udkastet til samarbejdsdrøftelserne
skrives, at foreningerne skal bevare tilknytningen til deres menighed. Forbindelsen mellem
børne- og ungdomsarbejdet og menigheden må aldrig brydes.
Ikke af verden, men i verden
Vi har sikkert ofte hørt udtrykket om kirken som værende ikke af verden, men i verden. I den
samfundsmæssige og politiske debat har klimaet fået en meget fremtrædende plads med
initiativer til at sikre bæredygtighed. Hvordan medvirker vi som kirker og menigheder i samtalen
om at vise respekt for og bevare skaberværket. Danske Kirkes Råd har i en årrække arbejdet
med projektet ”Grøn Kirke”. Læses på DKRs hjemmeside, hvilke menigheder der er registreret
som ”Grøn kirke”, er Frikirkerne svagt repræsenteret. Jeg tror, vi som menigheder skal søge at
finde svar i klimadebatten. Måske som ”Grøn kirke” eller på anden vis, men således at miljø –
forstået som at varetage Guds skaberværk – får en større plads hos os.
Sammenhængskraften tales der om i tide og utide med henblik på vort nationale samfund.
Desværre bliver udtrykket i den politiske debat ofte brugt til at udelukke bestemte grupper og
lukke sig om sig selv. Sandheden i at se det centrale i de nære sammenhænge bliver brugt –
som af et nyvalgt folketingsmedlem i Kristeligt Dagblad – til at understrege, at din næste er i din
fysiske nærhed og ikke omfatter den lidende udenfor Danmarks grænser.
Som kirke må vi være et korrektiv til den slags udtalelser og understrege, at alle mennesker er
Guds skabninger og elsket af Ham, og ansvaret for medmennesker ikke har nogen geografisk
begrænsning. Så har vi en mulighed for positivt at være med til at opbygge sammenhængskraft
mellem mennesker, og det er langt fra at være tosset!
Perfekthedskulturen med angst, utilstrækkelighed og manglende selvværd specielt for unge
præger den samfundsmæssige debat. Flere og flere specielt unge præges af stress, frygt for ikke
at nå topkarakter i alle fag og frygt for at vælge forkert i livet. Og samtidig ser vi, at disse
problemstillinger spreder sig til andre aldersgrupper.
Vi har Guds ord for, at alle mennesker er værdifulde, og som kristne menigheder pligten til at
formidle dette i en ofte kold verden. Vi kan være tilbøjelige til at sige: ”du er god nok” – hvilket
kan opfattes som ”du kan bruges, når det nu ikke kan være anderledes” – men vi skal sikkert
turde sige: ”Du er elsket, som den du er, for du er Guds skabning og er i Hans hånd”.
Fællesskaber er ofte en af de vigtigste faktorer for hjælp til mennesker med dybe sår. Her har vi
som kristne fælleskaber særlige muligheder. Det er positivt, at BAM sammen med BiD vil
arbejde på at kortlægge, hvordan menighederne kan hjælpe mennesker med omsorg og
diakoni.
Endelig vil det være naturligt at knytte et par bemærkninger til det kirkepolitiske indhold i det
forståelsespapir, som den nye regering bygger på. Dette er hurtigt gjort, for der står ikke noget
om kirkepolitik i forståelsespapiret. Behovet for, at vi markerer os i det samfund, vi er sat ind i,
bliver dermed endnu vigtigere for at modvirke, at kirkeligt arbejde opfattes som en
anakronisme.
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BaptistKirkens og menighedernes arbejde
Arbejdet i og ud fra menighederne er vidt forgrenet og forskelligt ud fra de givne
forudsætninger, som varierer med forskelle i ressourcer – menneskeligt og økonomisk –
forskellige geografiske vilkår og kontaktmuligheder med det omgivende samfund, forskellige
muligheder i arbejdet blandt børn og unge, forskellige udtryksmåder i gudstjenestelivet mv.
Men det er min klare overbevisning, at der alle steder er et stærkt ønske om at forkynde
Kristus.
Vor baptistiske arv bygger på, at alle mennesker er lige for Gud, og derfor har alle lige stemme i
vore organisatoriske rammer i menigheden, hver enkelt menighed har samme vægt i
repræsentation ved Landskonferencen. Alle synspunkter har krav på at blive taget alvorligt,
fordi vi betragter hinanden som alle søgende efter Guds vilje og vej i vore liv og menighedernes
liv. Vore menigheder må udgøre fælleskaber, hvor den enkelte føler sig tryg og styrket i
tjenesten.
Den forskellighed, der kan udspringe af forskellige tolkninger og veje på tværs af alder, køn,
spiritualitet mv. er værdifulde og inspirerende i vort arbejde, så længe målet er at pege på
Kristus, og det som opstanden.
Som en af vore præster sagde til mig: Vi kan bruge kræfterne på at bekrige hinanden, men vi
kan også bruge kræfterne på, at forkynde Kristus i verden.
En undersøgelse fra Nordjyske ved årsskiftet viste, at 53 % af panelet betegnede sig selv som
ikke-troende. De, der betegnede sig som troende, pegede ofte på mødet med kristne begreber
og trosformidling i barne- og ungdomsårene. Det skal sammenholdes med, at 1/3 under 30 år
betegnede sig som troende, mens det samme gjaldt for 2/3 af de over 60 årige. Den
kendsgerning understreger vigtigheden af at formidle den kristne tro til børn og unge. Det er
netop det, vi den kommende tid sammen med DBS og BBU vil inspirere alle menigheder til, som
et fokusområde i den kommende Fælleserklæring, at have fokus på bl.a. trosoplæring af børn
og unge.
Ikke alle troende er tosser. Nej, troende har en vigtig funktion som lys og salt i den verden, vi er
sat ind i. Vi skal understrege værdien af mennesket, fordi vi alle er skabt af Gud, og forkynde
frelsen i Kristus. Lad os i dette med Paulus stræbe efter: ”Ikke at gøre os til herrer over
hinandens tro, men medarbejdere på hinandens glæde”. ( 2. kor. 1,24)
Per Beck
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. Der blev takket for beretningen.
3. Forelæggelse af årsberetningen til godkendelse
Årsberetningen findes i Håndbogen 2019.
Beretningen blev forelagt i ”klumper”.
Der var ingen kommentarer til nogen af de skriftlige beretninger. Alle beretninger blev vedtaget
enstemmigt.
4. Forelæggelse af årsregnskabet med status til godkendelse
Årsrapporten findes i Håndbogen 2019.
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Ulla Holm fremlagde årsrapporten og gjorde opmærksom på, at den fulde version kan findes på
hjemmesiden www.baptistkirken.dk.
Det er første år, hvor den nye årsregnskabslov er anvendt, hvilket er pligtigt fra næste år.
Håndbogen fortæller om den ændrede opstilling og konsekvenser.
Bidrag fra menighederne er lidt mindre end sidste år. Året slutter med et underskud på 247.631
kr., hvoraf 231.499 kr. dog skyldes kursregulering, hvorfor det reelle underskud er på 16.132 kr.
Per Beck kommenterede på en del af årsrapporten:
Der er et lille fald i indtægter fra menighederne
Der er menigheder, der indbetaler mere, nogle mindre. Vi mangler i alt 200.000 i forhold til
aftalen om indbetaling til basis.
Der er kommet to arvebeløb. Dels har Nibe Menighed givet en donation på 1.100.000 kr.
øremærket uddannelse, dels en arv, som via BiD er givet til Lyngby Baptistmenighed.
I 2019 udbetales der en arv fra Holger Bogh på 3.418.831 kr. øremærket forskellige
arbejdsgrene.
Bent Hylleberg stillede som repræsentant i Danske Kirkers Råd, DKR, spørgsmål om, hvilke
ændringer vi kunne ønske i forhold til de nye lovkrav? Hvad kan/skal vi sige i DKR om, hvilke
ændringer vi kunne ønske? Ulla Holm mente ikke, det var så vanskeligt, bl.a. fordi vi har en
revisor. Ulla tilbød at samle op på det på kasserermødet. Lone Møller-Hansen fortalte, at der er
et udvalg på tværs af frikirkerne, der hjælper menighederne. Evan Klarholt, revisor for BiD,
sidder i dette udvalg. Hanne Kiel, Ingstrup spurgte ind til Prædikanternes Hjælpefond, som blev
foreslået nedlagt for flere år siden. Ulla Holm redegjorde for, at den eksisterer, men kun for de
7, der nu er omfattet af den, der kommer ikke nye til. Datatilsynet forlanger, at der ikke må
være personnavne i årsrapporten. Poul Erik Bjerg, Ingstrup gav udtryk for, at det er en ekstra
omkostning med den nye årsregnskabslov.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt ved håndsoprækning.
5. Forslag om optagelse af menigheder
a. Ledelsen foreslår, at Bethany International Church optages som medlem af Baptistkirken
i Danmark
Lone præsenterede menigheden, som har været en del af Svendborg menighed i nogle
år. Menigheden blev stiftet i slutningen af 2018. den tæller 30 voksne og 14 børn.
Menigheden præsenterede sig i en Power point præsentation. Menigheden har
medlemmer over hele Fyn. Dens første medlem kom til Danmark 1988 og blev optaget i
Svendborg Menighed i 1992 Det er en international menighed, hvor de, der startede
den, betragtede den som en tamilsk menighed.
Menigheden leder efter et fysisk sted.
Forslaget blev vedtaget. Lone Møller-Hansen og Per Beck ledte i bøn for menigheden.
b. Ledelsen foreslår, at Matu Baptist Church optages som medlem af Baptistkirken i
Danmark.
Lone Møller-Hansen præsenterede menigheden, som tæller 28 voksne 28 børn. Der
afholdes gudstjeneste hver søndag kl. 12 og søndagsskole kl. 10.30. Der er tre
søndagsskolemedarbejdere. Til stede var seks medlemmer
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Menigheden har eksisteret i fem år og holdt til i Ringe to år. Matu er et sprog, som tales
i det sydlige Chin. Menigheden har købt Svendborg Menigheds kirkebygning.
Optagelsen blev vedtaget, Lone Møller-Hansen og Per Beck ledte i bøn for menigheden.
6. Forslag om ændring af vedtægter (2. afstemning) og forretningsorden for Landskonferencen
Ole Broholm gennemgik forslaget til vedtægtsændringen.
Per Beck kommenterede. Der er kun opstillet tre kandidater. Da det planlægges at ansætte
Torben Andersen som generalsekretær i BiD, vil der komme til at mangle kandidater. Per Beck
har tidligere sagt, at forslaget ville falde, hvis der ikke er opstillet kandidater nok, men
anbefalede alligevel at stemme for forslaget.
Flere ønskede ordet for og imod dette forslag. Det blev foreslået at ændre i ordlyden, så man
kunne vælge indtil 6 medlemmer eller vælge 4-6 medlemmer. Men ledelsens såvel som
ordstyrerne fastholdt, at man ikke kunne ændre i et forslag, som var vedtaget ved
førstebehandlingen på LK2 i 2018. Det blev også nævnt, at man kunne starte processen forfra
med en anden ordlyd og så stemme anden gang på LK2.
Per Beck gjorde opmærksom på, at vedtægtsændringer skal vedtages med 3/4 flertal
Det oprindelige forslag blev sat til skriftlig afstemning.
Der blev afgivet 121 stemmer. Heraf var der
82 ja - stemmer
25 nej - stemmer
12 Blanke
2 ugyldige
Forslaget blev hermed ikke vedtaget, da der skulle være 91, der stemte for.
Per Beck gav efterfølgende til kende, at ledelsen tager resultatet til efterretning og arbejder
videre med dette.
7. Forslag om Fælleserklæringen ”En kirke på vej med Kristus” til godkendelse
Per Beck orienterede om forslaget. Der forelå et oversigtsark samt et idékatalog. Erklæringen
gælder for fem år, men kan også revideres før, hvis man skulle ønske det. Arbejdet er foregået i
samtaler i og imellem menighederne og startede ved LK 2 2018, fortsatte på regionale møder i
foråret samt på lederkonferencen på Brandbjerg Højskole. Mette Holmgaard har været
konsulent på processen. Per Beck rettede en tak til alle, der har været med i arbejdet og
anbefalede at stemme for det fremlagte. Det foreslås at arbejde med ét punkt om året, det kan
man som menighed tilrettelægge. Lone Møller-Hansen gennemgik forslaget.
Afstemning: Forslaget blev vedtaget med stor majoritet.
Mette Holmgaard fortalte om arbejdet med Fælleserklæringen og gennemgik processen fra
starten ved LK 2 i 2018. Det endelige dokument er produkt af det arbejde, som en stor del af
danske baptister har haft indflydelse på. Lone Møller-Hansen beskrev, hvordan tanken er, at
arbejde med de fire temaer et år ad gangen. I 2020 gælder det Mission i Danmark. Menigheder,
der arbejder med emner, der hører herunder i forvejen, har meldt det ind, og deres ideer kan
findes på hjemmesiden under inspiration og værktøjskassen. Især Odense menighed har været
aktiv i processen.
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Der vil blive regionale møder ud over Danmark i det kommende år, hvor BiD inviterer på
aftensmad, og det er planen, at man vil dele ideer til arbejdet med årets tema. I 2021 bliver
overskriften Styrke menighederne og det sociale arbejde.
Kommentarer: Hanne Kiel, Ingstrup. Processen er lige så vigtig som det færdige papir. Dejligt, at
det færdige papir er overskueligt.
8. Valg af formand og ledelsesmedlemmer
a. Valg af formand for en étårig periode
På valg er Per Beck, Karmelkirken Aalborg, der er villig til genvalg. Opstillet er Per Beck.
Per Beck blev valgt med 114 stemmer ud af 122 afgivne, 8 blanke. Per Beck takkede for
valget.
b. Valg af fire medlemmer til ledelsen. Tre medlemmer for to år og et medlem for et år
(den, der får det laveste stemmetal, er valgt for et år). Valget af fire medlemmer til
ledelsen er under forudsætning af, at vedtægtsændringen (punkt 6) godkendes. Forkastes
vedtægtsændringen skal der vælges to medlemmer til ledelsen.
Da vedtægtsændringen ikke blev vedtaget, skulle der kun vælges to medlemmer
De tre opstillede kandidater var Torben Andersen, Hjørring Menighed, Lotte Holm
Boeriis, Korskirkens Menighed og Poul Erik Bjerg, Saltum Ingstrup Menighed.
Ifølge vedtægterne kan man normalt kun sidde i 6 år i træk. Lotte Boeriis har siddet 6 år,
men ordstyreren præciserede, at det er LK1, der gennem stemmeafgivningen afgør om
der kan ske genvalg. Den, der får færrest stemmer, bliver suppleant. Hver
stemmeberettiget kunne stemme på op til to kandidater.
Torben Andersen blev valgt med 82 stemmer
Lotte Boeriis blev valgt med 79 stemmer
Poul Erik Bjerg blev med 44 stemmer valgt som suppleant
Der var 5 blanke og 6 ugyldige
9. Budget 2020 – behandles på LK2
10. Forslag om længde af LK1
Forelæggelse af forslaget: Gitte Prøhl, Roskilde Menighed ønskede kortere dagsorden,
fordi det er svært at koncentrere sig, man kunne eventuelt flytte forslag til LK2 og lægge
orienteringspunkterne på andre dage. Charlotte Willer, Regen/ Kristuskirken, ønskede
at forkorte LK1 til én eftermiddag 13-17. Ønskede mere tid til god undervisning
sammen med Missionsforbundet.
Per Beck anbefalede på ledelsens vegne at stemme nej. LK2 har stadig også et ikke
forretningsmæssigt punkt. Det er vigtigt, at de ting, der besluttes, bliver holdt inden for
Landskonferencens ramme.
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Jamie Cunningham, Viborg, gav udtryk for at hun forstår forslaget, men ikke er enig.
Nødvendigt med konferencen, hvor man får talt tingene grundigt igennem for at kunne
være et troværdigt kirkesamfund. Lise Willer, Kvindenetværket, støttede forslaget –
mere indhold på LK2. Dumt at starte sommerstævnet med en hel ”tom” dag for dem,
der ikke deltager i forhandlingerne. Det er svært at gøre det interessant for ikkedeltagere. Anita Pedersen, Citykirken. Det er dumt, at det er mandag, men vil ellers
holde fast ved tid til dialogen. Ekkart Kindler, Lyngby, måske på længere sigt tage en
beslutning. Noget er meget bureaukratisk. Nogle ting kunne flyttes.
Forslaget blev nedstemt ved håndsoprækning.
Orientering
a. International Mission
Morten Kofoed og Jonas Norgaard Mortensen orienterede. For et år siden blev familien
Norgaard Mortensen budt velkommen til arbejdet. Morten Kofoed takkede for
indsatsen i det forgangne år. En del af tiden er gået med relationsskabende aktiviteter,
kapacitetsopbygning og forskelligt missionsarbejde. Ny kirkelov i Rwanda og Burundi har
givet ekstra arbejde. Der blev vist billeder fra noget af arbejdet. Jonas Norgaard
Mortensen takkede for opgaven. Det føles som en gave for familien, som føler stor
kærlighed og opbakning fra BiD. Glade for samarbejde om missionsarbejdet med
forskellige samarbejdspartnere. Det har været lidt vanskeligt for børnene at blive
integreret. Bygger med glæde oven på en 90 årig missionsindsats. Burundis og Rwandas
kirkesamfund, som sender hilsener til BiD, er glade for fællesskab/slægtskab med os.
Der blev udtrykt tak til Yego-team, som har gjort en god indsats i løbet af året, ligesom
der også har været besøg af Kvindenetværket. Ungdomsledere fra DUF samarbejder
med unge fra Burundi om støtte til unge mødre. Det har betydet en ændring i
menighedernes holdning til disse unge mødre. Udsendte fra Bethelkirken har været ude
og undervise i Timothyprojektet, koblet med spare/låneprojekterne. Roskilde Menighed
har engageret sig i Rubura, Burundi. Jacob og Hanne Vagner har arbejdet i Burundi. Til
oktober kommer en delegation fra Roskilde for at hjælpe med forskelligt. Bethelkirken
og Østervrå Frikirke hjælper med landbrugsprojekter. Lise og Jep Emming er i Burundi og
udbygger vandprojektet. Der er fremstillet nye plakater og postkort om de forskellige
arbejdsområder til omdeling i menighederne.
b. Kommunikation
Lone Møller-Hansen orienterede om de forskellige kommunikationsspor: Hjemmesiden,
webmagasinet samt bladet baptist.dk og nyhedsbrevet formidler kommunikation med
omverdenen. Menighedsforsendelse sendes til tre medlemmer i hver menighed, når der
er behov for mere interne meddelelser.
Baptistkirken.dk, hjemmesiden administreres af Gitte Elleby
Bladet: Hanne Kiel
Webmagasinet: Lone Møller-Hansen
Nyhedsbrevet: Gitte Elleby
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Hanne Kiel fortalte om bladet baptist.dk, at det er projektfinansieret. Der ses stigende
bidrag i 2018. Hanne rettede en særlig tak til Nibe Baptistmenighed for donation. Der
mangler 36.000 kr. indtil 2018 niveau. Enkeltabonnenters antal falder. Fremstillingen
koster 32 kr. pr. blad. 100 kr. pr. medlem/år
Redaktør: Hanne Kiel, redaktionssekretær Gitte Elleby
Lone Møller-Hansen. Jamie Cunningham, Renate Zimmermann og Vibeke Dalsgaard
udgør redaktionen sammen med Hanne. En referencegruppe giver overvejelser om
indhold og temaer. Bladet kan også modtages som lydfil – henvendelse Sekretariatet.
Der udgives fem numre/år. Det lægges på hjemmesiden, når bladet er udkommet.
Webmagasinet baptist.dk:
Webredaktør: Lone Møller-Hansen
Bente Hansen administrerer facebookside
Fotograf: Bent Hansen
Torsdagstanker: Redigeres af Pia Nielsen
Artikler lægges på baptist.dk. Stof med relevans for kirkesamfundet på
www.baptistkirken. dk
Der er ca. 30 skiftende skribenter til Torsdagstanker
Mandagsmening på Facebook fra baptist.dk er nyt tiltag efter sommeren.
Jan Andreasen, Give baptistkirke: roste bladet, men ønsker at droppe det trykte
magasin, fordi det er for dyrt.
c. Studiecenter for menighedsbaseret teologi, SCMT
Henrik Holmgaard orienterede om SCMT og roste de menigheder, der har taget imod de
studerende og givet dem lov til at forkynde. Det betyder, at de behøver mindre af
irrelevante studiejob.
Centeret er et samarbejde mellem Apostolsk Kirke, Vineyard og BiD, som producerer ny
viden om, hvordan vores kirkesamfund virker. Det betragtes som et fælles ansvar at
træne og udruste de studerende til at blive præster. Der er dannet regionale
læringsfællesskaber i Aalborg, Aarhus og København. Det er en kombination af
uddannelse og personlige kompetencer. Der undervises i frikirketeologi som supplement
til læreanstalternes undervisning. Der arbejdes med at udbygge et skandinavisk
akademisk netværk
d. BASIS. Vibeke Dalsgaard orienterede. Basis er et toårigt uddannelsesforløb i Aarhus. Der
er et forløb i gang med 26 deltagere, som er godt fordelt på menigheder og
aldersgrupper. Indholdet spænder over Bibelen, gudstjenesteformer, bøn,
børneaktiviteter. Der er hjemmearbejde, det giver inspiration til lægprædikanter, men
også for andre interesserede, som f. eks. arbejder på at finde fodfæste i troen. Der
starter nyt hold i 2020.
e. Samarbejdspapir Det Danske Missionsforbund – Baptistkirken i Danmark.
Per Beck orienterede og henviste til det udsendte papir. Det har været relevant at
nedskrive nogle aftaler efter flere års samarbejde om ungdomsarbejde og
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sommerstævner. De to kirkesamfunds ledelser har godkendt papiret. Det åbner
mulighed for at arbejde sammen og udvide samarbejdet, men fortsætte som to
selvstændige kirkesamfund, som kan inspirere og sparre med hinanden, fx i mødet med
offentlige myndigheder. Uddannelse, undervisning og udgivelser. Vi havde et fælles telt
til kirkedagene. Menighedsplantning og vitalisering af eksisterende er et formål. Vi er
bedre i fællesskab end hver for sig.
f. BBU. Rasmus Munch Højmark. Der er udgivet en ny folder om arbejdet. Der er mange
nye spændende ting. Den røde tråd – tilbud til børn, teenagere og unge peger samme
vej. Arbejdet med frivillige. Undersøgelse, der viser, hvad det er der motiverer folk.
Potentielt samarbejde med Missionsforbundets ungdomsafdeling.
g. Danske Baptisters Spejderkorps. Charlotte Mejer Friis og Sanne Lund Sørensen fra
Korpsrådet orienterede. De udtrykte glæde over at være med og glædede sig over
spejdertørklæder i forsamlingen.
Ansvar, respekt og mod – projekt ude i kredsene. Yegoprojektet er blevet nævnt i FN
som godt eksempel på ungdomsaktiviteter. Spejderne er glade for samarbejdet med
BiD. 25 spejdere er på verdensjamboree i USA. I det kommende spejderår bliver der
tilknyttet to nye studentermedhjælpere. Der bliver en event for DBS i Odense, og næste
år fejres 90 års jubilæum. Der efterlyses billedmateriale o. lign. med historisk interesse.
Reklame for ’Gaver, der gavner’.
11. Hilsen fra BWA’s generalsekretær, Elijah Brown
Lone Møller-Hansen præsenterede Elijah Brown, generalsekretær for BWA. 38 år,
tidligere professor og direktør. Elijah Brown rettede en tak til BiD. Vi er et af de 24
tilbageværende lande af dem, som var med til at starte BWA. Brown takkede også for en
ekstra donation til en mindeplade i det nye center. Tak for mission over hele Danmark.
Tak for samarbejdet med Lone Møller-Hansen, som har været til stor inspiration. Der er
240 medlemmer i dag, fordelt på 125 lande og territorier, der er 47 mio baptister i BWA.
Udfordringer findes for baptister ud over hele verden. Tak for at I er med. BWA
evangeliserer ud over verden. I Nepal iværksattes en kampagne for meget små midler, og
109 mennesker blev omvendt i løbet af de første måneder i et område, hvor religionsskift
er forbudt. Der samarbejdes om f. eks. Menneskerettigheder. I Uganda er to tusind
omvendt. I år samarbejdes der med baptister i Bangladesh. Tak for at hjælpe med det.
Takket være det kan vi styrke vores engagement. Alle baptistorganisationer samarbejder
og styrker teologisk uddannelse ud over verden. IT programmet Horizons er rettet mod
arbejde med børn og unge. Vi arbejder for retfærdighed. 400 kirker ville have været
lukket uden os. BWA hører sammen, fordi vi hører til Jesus. Bliv ved med at arbejde
sammen med os. Vigtig rolle, fordi I er med som stiftere. I kan bede, vi kan bede for
hinanden. I Nigeria interviewede vi en kvinde, der havde været hos Boko Haram sammen
med børn. De lykkedes med at flygte. Bliv ved med det gode arbejde i Rwanda og
Burundi, fordi Gud arbejder mange steder. Kom til Rio til Verdenskongres, som starter
den 22/7 2020. Man forventer 3-4000 deltagere. I 1964 var Billy Graham ved samlingen i
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Rio sammen med Martin Luther King Jr. Kongressen er for alle. Nyt initiativ til maj ”Go
2020” Hvad hvis alle baptister og alle kristne delte deres tro med et andet menneske i
maj? Mobiliser jeres menigheder. Bed for min familie. Gå væk fra frygten, gå frem for
retfærdighed.
12. Tid og sted for kommende Landskonference mv.
a. Landskonference 2, lørdag den 16. november 2019, Apostolsk Kirkecenter i Vejle
b. Regionale møder afholdes i Hjørring 26/2 – Vårst 27/2 – Brande 4/3 – Ringe 5/3
– Herlev 9/3 alle dage med aftensmad, alle steder kl. 18.30-21.30
c. Landskonference 1, mandag den 20. juli 2020, Efterskolen Lindenborg. Hanne Kiel
foreslår, at ledelsen overvejer forslaget om ikke at starte stævnet med LK, men en
senere dag. Lea Kyed, Brande, støtter Hannes forslag.
Det foreslås at vedtage forslaget og evt. lave et nyt forslag til LK2
Det oprindelige forslag blev vedtaget
d. Landskonference 2, lørdag den 7. november 2020, Apostolsk Kirkecenter, Vejle
Forslaget blev vedtaget.
Per Beck rettede en tak til Lone Møller-Hansen, som stopper sit arbejde som
generalsekretær, et job, som hun har haft siden 2011. Per beskrev Lone som inspirerende,
energisk og meget respekteret indadtil og udadtil og takkede for arbejdet.
Lone tog ordet og gav udtryk for glæde over opbakning i 8 1/2 år. Men det har været
hårdt. Lone udtrykte taknemmelighed for forbøn. Fremover afsættes en dag om ugen til
arbejdet som kommunikationsmedarbejder, hvor hovedopgaven vil være Webmagasinet.
Behandl den nye sekretær lige så godt, som I har behandlet mig!
13. Eventuelt
Lisbeth Emming, Odense. Arrangerer rejse til Verdenskongres til næste år. Opfordring til
at orientere sig om det.
Jørgen Nielsen, Thisted. Søndagsskolemateriale ligger til fri afbenyttelse.
Hilsen fra Chin præst: Tak for, at jeg må være her til jeres møde. Ved Guds nåde kan jeg
være her. Titlen om fællesskab giver tanker om skabelsesberetningen, hvor alt var godt.
Jeg er glad for inspiration gennem møder og gudstjeneste. Gud velsigne jer og jeres
arbejde. Jeg vil gerne tage Fælleserklæringens ordlyd med til inspiration. Jeg føler mig
privilegeret ved at møde jer og BWA’s generalsekretær. Gud velsigne jer
Ole Broholm Andersen takkede for god ro og orden og gav ordet til Per Beck for
afsluttende bemærkninger.
Per Beck udtrykte tak til ordstyrere og sekretærer.
Bodil Højbak Møller ledte bønnen for ledelse og ansatte.
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18. august 2019

____________________
Louise Varberg, sekretær

______________________
Kirsten Bøgsted, vicesekretær

19. august 2019

____________________
Ole Broholm Andersen, ordstyrer

______________________
Bodil Højbak Møller, viceordstyrer

____________________
Per Beck, formand

______________________
Torben Andersen, næstformand
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