
Referat fra Landskonference 1, 18.juli kl.10.00-17.00  

på Efterskolen Lindenborg 
 
Kl. 10.00 Minde-og nadvergudstjeneste v. formand Per Beck 
og generalsekretær Torben Andersen. 

 
1. Konstituering 

Ordstyrer: Ole Broholm Andersen, Frikirken Østervrå 
Viceordstyrer: Pia Duebjerg Andersen, Lyngby 
Sekretær: Kirsten Jul Bøgsted, Korskirken Herlev 
Vicesekretær:  Gudrun Knudsen, Karmelkirken Aalborg 
 
Ole Broholm Andersen konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og rettidigt indkaldt. 
Dagsordenen blev gennemgået og vedtaget.  
100 stemmeberettigede heraf 88 fra 35 menigheder, 7 fra 4 landsorganisationer samt 5 fra 
ledelsen 
 
Som stemmetællere blev foreslået og valgt:  
Torsten Wendel-Hansen, Odense 
Jan Christensen, Sæby 
Birk Sandbæk, Aarhus 
Anita Lindholst, Aarhus 
Lene Graf, Odense 
Ulla Holm, Sekretariatet 

 
2. Formandens mundtlige beretning 
I henhold til vedtægternes paragraf 6.1 og forretningsordenens punkt 3.2. aflægger formanden sin 
”personlige beretning over BaptistKirkens situation”. Dermed er jeg også den eneste der kan stilles 
til regnskab for det følgende. 
 
Forenet eller splittet. 
For snart 30 år siden var vi som familie på menighedsbesøg i Louisville, Kentucky, i forbindelse 
med udveksling mellem 1. Baptist, Louisville Kentucky og Karmelkirken. De store forhold slog os 
naturligvis for menigheden bestod jo af lige så mange medlemmer som halvdelen af Baptistkirken i 
Danmark. Men mere en lille gave, der siden har stået på bogreolen, et lille flag – Statens Kentuckys 
flag med ordene: 
United we stand – divided we fall (Forenet står vi – splittet falder vi) 
 
Vi har talt meget om sammenhængskraften i vort kirkesamfund de seneste år, og kun samlet i en 
fælles forståelse kan vi løse de opgaver, som vi fik betroet. Vi kan understrege i taler, at 
mangfoldigheden er en af vore styrker, men vi må hver især gribe i egen barm og spørge: mener vi 
dette – kan vi af hjertet glæde os over forskelligheden i udtryksmåder i vore menigheder og bede 



om Guds velsignelse over dem, med hvem vi har mest forskelligt syn. 
 
Menighederne: 
Siden den skriftlige beretning blev skrevet, er der sket eller arbejdes der på nedlæggelse af tre af 
vore mindre menigheder: Lolland, Randers og Viborg. BaptistKirken har været inde over på 
forskellig vis, og ikke alle detaljer er faldet på plads endnu. I Sæby er der i menigheden så 
forskellige opfattelser af evangeliets udtryksmåder, at menigheden er på vej mod en deling. 
Det er mit håb, at arbejdet med menighedsplantning og nye trosfællesskaber vil kalde mennesker i 
tjenesten – vi har ressourcer og retningslinjer, om nogen vil arbejde med denne udfordring. 
I den seneste årrække har BaptistKirken udviklet sig til en multietnisk kirke. Migrantmenighederne 
og migrantgrupper tilsluttet danske menigheder har en fremtrædende plads i vores kirke. De 
kommende år vil udfordringen være, at der sker en stadig stærkere integration mellem 
menighederne, så alle kan føle sig som ligeværdige partnere i BaptistKirken. Det er glædeligt i den 
forbindelse, at der til ledelsesvalget er opstillet kandidater med forskellig etnisk baggrund. I april 
mødtes repræsentanter fra chin-menighederne med repræsentanter fra ledelsen, IM sekretæren, 
IU formanden og sekretariatslederen for BBU til samtale om fælles opgaver og fælles tjeneste. 
Chin Chin og Moses havde arbejdet med dagens program og Chin Chin førte os gennem dagen på 
fin måde. Ved afslutningen blev det efterlyst, at vi burde have årlige møder af denne art – Det er 
en af måderne at styrke sammenhængskraften på, men vi må ikke lade det blive ved dette. 
Jeg tror også, at hvis alle menigheder støtter projekter uden at tænke snævert på modtagernes 
geografi kan dette styrke vores gensidige forståelse. 
 
Bæredygtige menigheder og ansatte medarbejdere. 
Hvis man tager håndbogen og går hen til menighedernes adresser, så er – for knapt halvdelen af 
de etnisk danske menigheder – betegnelsen under præst: ”vakant”. Samtidig med dette har vi kun 
kendskab til ganske få, der uddanner sig med henblik på en tjeneste som ansat i BaptistKirkens 
menigheder. 
 
Vi er her på vej ind i en ond spiral: Vore menigheder er for en stor dels vedkommende for små til 
at bære en ansættelse på fuld tid, og de, der måtte overveje at tjene i menighederne, kan måske 
ikke rigtigt se mulighederne for en tjeneste. Jeg tror, vi her står ved en korsvej. Vi kan acceptere, 
at sådan er det, og en mindre del af menighederne vil have mulighed for større ansættelsesbrøker, 
og dermed vil en række menigheder have ikke-uddannede medarbejdere, medarbejdere på små 
brøker eller personer, der har suppleret deres egentlige uddannelse med kortere kurser – på den 
måde bevæger vi os mod situationen, som den var i BaptistKirken sidst i 1800-tallet. Det behøver 
ikke at betyde, at vores kirke falder fra hinanden – dengang var det vækst i menigheder og 
medlemmer. 
Vi kan også erkende, at hvis en menighed skal være bæredygtig i forbindelse med en ansat 
medarbejder, ja så kræver det større og stærkere menigheder end vores gennemsnitsstørrelse i 
dag. Det må overvejes, om menigheder skal slutte sig sammen til større enheder – hvor dette er 
geografisk muligt – eller menigheder indgå i forpligtende samarbejder om fælles ansættelse, og 
her lægger alle stærke holdninger til side, og søger alvorligt i fællesskab med en medarbejder at 
finde de muligheder og vilkår, samarbejder giver og kræver. 
Dette kræver så også, at der er mennesker, der hører kaldet til tjeneste i menighederne. I min 
ungdom var det almindeligt, at hvis man så en – typisk ung – i menigheden med potentiale til en 



tjeneste i menighederne, ja så spurgte man naturligt: har du overvejet at søge ind på det 
teologiske seminarium (eller før det prædikantskolen)? Har vi tabt noget her ved ikke at være med 
til at bekræfte kaldet, der vokser i den enkelte. 
Når jeg har gjort så meget ud af ansatte i menighederne, er det jo ikke på nogen måde for at sige, 
at ikke-lønnede medarbejdere ikke kan bruges. Men jeg tror, at den bedste måde at løse 
opgaverne, som menighederne er kaldet til, er et samspil mellem mennesker, vi giver tidsmæssig 
mulighed for at bruge kræfterne i menigheden, og så lægfolk eventuelt med kortere kurser, 
diplom fra BASIS eller en længere supplerende uddannelse ved siden af faguddannelsen – second 
career. 
 
Børn og unge. 
Børn og unge i menighederne kræver vores særlige opmærksomhed. Vi har en særlig opgave i at 
formidle evangeliet til kommende generationer. Der er et tættere samarbejde mellem BBU, 
Spejderne og BaptistKirken under udvikling, og et fælles ønske om at stå sammen i opgaven om 
evangeliets formidling. Vi har nok i perioder som kirke, i angst for at ikke at give de unge frihed, 
trukket os for meget tilbage og overladt det til organisationerne at løse denne opgave, men der er 
et fælles ansvar for vore børn og unge. En særlig udfordring er menigheder med ganske få unge. 
Hvordan sikres det fællesskab, der kan bygges op omkring kristendomsklasserne, med andre 
unge? Her er jeg sikker på, at vi på tværs af menigheder og organisationer må finde veje, hvis vi 
ikke skal svigte denne vigtige opgave. 
På kirkedagene i Roskilde deltog jeg i et programpunkt med titlen ”konfirmationsdåb”. Det er i sin 
natur en barnedøbende problemstilling, men et forskningsarbejde omkring emnet blev fremlagt, 
og det slog mig, at et par punkter kunne være relevante for os: 

- Alle oplever en mere udbredt holdning, at barnet/ den unge selv skal tage stilling (et godt 
baptistisk princip), men hvordan tager man stilling til noget, man ikke kender, blev der 
spurgt 

- Interview og samtaler i forskningsprojektet viste, at spørgsmålet om dåb med 
efterfølgende konfirmation ofte for den unge blev ”besluttet” på et tidligt tidspunkt – ofte i 
10-11-årsalderen 

En gang var det ikke så sjældent, at en af de ældre i menigheden kunne spørge et ungt menneske: 
hvordan har du det med Vor Herre, skal du være med i menigheden? Vi kan have meget forskellige 
syn på en så direkte tiltale, men vi må spørge os selv, om vi er faldet i den anden grøft og blevet 
for blufærdige? 
 
Fællesskabets former. 
Vi er samlet til sommerstævne og landskonference igen på Lindenborg for første gang siden 2019. 
Der er et program med spændende aktiviteter, vi kan deltage i, og mulighed for fællesskaber kan 
udvikles. Vi er ikke så mange til sommerstævne, og efterfølgende vil de fire arrangører evaluere på 
sommerstævnets form og indhold i forhold til den virkelighed, vi står med. 
I første uge i juli var der samlet 50 deltagere og en gruppe frivillige medarbejdere til en god uge på 
seniorhøjskolen i Rebild. Coronatilfælde kortede ugen med en lille døgn, og er stadig en 
ubehagelig modspiller Efter aftale er sommerhøjskolen foreløbig i år og næste år med 
BaptistKirken som bagland. Vibeke Dalsgaard, som BiDs repræsentant og medarbejdergruppen, 
har arbejdet med at skabe en god oplevelse for de ældre, der mødes på seniorhøjskolen, og med 
succes. 



Som kort omtalt på LK2 2021 har BAM besluttet nedlæggelse. BAM har i årenes løb på forskellig 
vis løst sociale opgaver, og været noget af det, vi kunne pege på, når talen faldt på social mission. 
Med nedlæggelsen overføres 200.000 kr. til BaptistKirken, der kan anvendes til sociale opgaver og 
oplysningsarbejde omkring misbrug. Vi vil naturligvis udsende de praktiske forhold omkring dette, 
men der er altså nogle særlige økonomiske muligheder. 
Tankevækkende er det, at udviklingsministeren i et interview i KD udtalte, at den sociale 
dimension er det, kirken vil blive bedømt på i fremtiden. 
 
Ud over egne grænser 
Vi lever med krig, nød, undertrykkelse i verden. Det berører os særligt, når krigen er tæt på os som 
i Ukraine eller volden udspilles i Myanmar, hvor vi gennem vore menigheder bliver bekendt med 
forholdene. På samme måde læser vi med særlig interesse, når Burundi og Rwanda kommer på 
dagsordenen – for det er jo også vores interessefelt. 
Menighederne har vist vilje til at være med til at afhjælpe nøden i disse brændpunkter, og vi er i 
den glædelige situation, at Baptisternes Verdensalliance og Europæisk Baptistføderation kan være 
formidlere og har kontakt til menigheder og organisationer i brændpunkterne. 
Vores ansvar for næsten – hjemme og ude – er en central del af at være kirke, og vi må konstant 
søge at finde de bedste måder at hjælpe og formidle samarbejdet på, så vi som menigheder og 
kirkesamfund kan være med på de muligheder, vi får givet. For mig gælder det også ansvaret for 
den, der har måttet flygte og som kom her som fremmed, som vi kan læse i GT: ”Den fremmede 
skal I behandle som en af landets egne” 
Rent praktisk arbejder vi på at finde den bedste form for organiseringen af IM arbejdet, og 
begynder så småt, at se frem til 2028, hvor det er 100 år siden at BaptistKirken, begyndte 
missionsarbejdet i Burundi. 
 
Samarbejdet og Den kirkelige virkelighed 
BaptistKirken har sin plads i kirkeligt samarbejde, og vores rolle er at være med, hvor vi magter 
det. Samarbejdet i Danske Kirkers Råd lægger jeg vægt på og oplever, at der også bliver lyttet til os 
– f.eks. tog DKR på opfordring fra BaptistKirken initiativ til en fælles kirkelig markering i forbindelse 
med invasionen i Ukraine, hvor generalsekretæren deltog i planlægningen af et arrangement i 
Københavns Domkirke. 
BaptistKirken er sammen med Folkekirken de eneste danske kirker, der er medlemmer af den 
Europæiske kirkekonference (KEK). Vi har de senere år ikke haft så stor opmærksomhed på KEK, 
men dels deltog KEKs generalsekretær – der er dansker – i et møde i Danske Kirkers Råd, og dels 
har ledelsen i KEK ønsket et møde med repræsentanter fra medlemskirkerne i Danmark i oktober 
22, hvor vi vil være repræsenteret. Vi er glade for at Christian Sofussen, Østhimmerlands 
menighed, vil påtage sig opgaven som vores kontaktperson til KEK. 
I nogle år har BaptistKirken været en af baglandskirkerne for SCMT (Studiecenter for 
Menighedsbaseret Teologi) med Henrik Holmgaard som leder. Der er opbrud i noget af det øvrige 
bagland, men det er vores håb, at der kan findes løsninger, så arbejdet kan fortsætte, og dermed 
give mulighed for, at de, der studerer teologi fra vores kirke, kan få del i et inspirerende fællesskab 
omkring tjenesten i menighederne 
I øvrigt har vi givet generalsekretæren bedre tidsmæssige muligheder for at holde kontakt til 
ansatte præster i menighederne og være til rådighed i ønsket omfang. 
Vi har som Baptistkirke et godt samarbejde også med FrikirkeNet og bliver orienteret og inddraget 



her. BaptistKirken var bl.a. medarrangør af temadagen ”Når kirken svigter” om opmærksomhed på 
enhver form for overgreb.  
Generalsekretær i FrikirkeNet Michael Wandt, har netop udgivet bogen ”Tro, kirke og 
homoseksualitet” og siger i den forbindelse som sit synspunkt, at tavsheden i frikirkerne har været 
skadelig. Vi kan og må kæmpe med svære etiske og teologiske spørgsmål, men jeg tror aldrig, det 
kan blive et spørgsmål for os at understrege, at vi alle er skabt i Guds billede, og alle mennesker 
bør kunne finde ro til at søge Gud i Hans kirke på jord. 
Som danske baptister er vi i sagens natur en del af det kirkelige liv i Danmark. En virkelighed, der 
er præget af den dominerende lutherske kirke og en række mindre kirker. Selvom vi jo sidder på 
sidelinjen, er det ikke uden betydning, hvilken teologisk samtale der foregår i den lutherske kirke. 
Det seneste år har bragt flere emner i spil: 

- Går udøbte børn fortabt, som det kan tolkes fra dåbsritualet og de lutherske 
bekendelsesskrifter? Det er tydeligt, at denne opfattelse ikke er dominerende, og – skal 
man tro den offentlige debat – er der flere og flere medlemmer og præster, der tager 
afstand fra den opfattelse. 

- Er de voldsomme udfald hos Luther mod muslimer og sværmere (bl.a. baptister) stadig 
relevante for folkekirken i 2022? Også her virker det, som mange vil sige nej. 

- Kan man fejre nadver hjemme ved skærmen som i Coronatiden? Kirkelige holdninger er 
delte, men som Lone Møller-Hansen skrev i Kristeligt Dagblad som baptist, at det har vi 
ikke problemer med – Gud er, hvor to eller tre er forsamlet (herunder også hvis man sidder 
alene ved skærmen). 

- Hvor langt kan man gå i ændringer i gudstjeneste og kirkeligt sprog for at nå mennesker, 
uden at evangeliets indhold udvandes? I vores sammenhæng har vi ikke problemer med 
forskellige former for liturgi og forkyndelse – men naturligvis skal kernen bevares – for som 
Paulus siger: troen kommer af det, der høres… og hvordan skal man høre, hvis ingen 
prædiker (og vi kan tilføje – hvad hjælper det, at der prædikes, hvis prædikenen er sort 
tale)? 

- En spændende overskrift i Kristeligt Dagblad var: Skal Folkekirken være for andre end 
lutheranere? Tankegangen kan finde sit udspring i Grundtvigs synspunkter om en ramme 
om alt dansk kirkeliv i grundlovsarbejdet i 1848-49, og jeg tror bestemt ikke, at staten vil se 
det som en ulempe at have en fælles ramme om alle kirker. Jeg er ret sikker på, at det 
kommer jeg ikke til at opleve i fysisk tilstedeværelse. 

Skal vi have en stemme og evnen til at lytte og vurdere i den kirkelige debat, er det afgørende, at 
vi er bevidste om, hvad vi tror, og hvorfor vi tror dette. Et af de vigtige tiltag for os som 
kirkesamfund er den løbende debat om, hvad der er vores identitet som baptister og kristne (som 
vi vender tilbage til senere på dagsordenen). Det er også af afgørende betydning, at det ikke bliver 
en samtale, der kun føres med teologiske spidsfindigheder, men at vi efter baptistisk tradition og 
på baptistisk vis inddrager det myndige lægfolk i samtalen – også selv det måtte betyde, at det 
tager lidt længere tid. 
 
Staten og (Baptist)Kirken 
I den kommende folketingssamling skal Trosamfundsloven revideres. Det er vigtigt, at vi gennem 
relevante kanaler også her giver vores input til ønskelige ændringer i denne og tilsvarende love: 



Frister for landskirkers regnskabsaflæggelse, vielsesbemyndigelse og ikke mindst en evt. lov om 
krav om oversættelse af prædikener til dansk. Ved mit møde med Kirkeministeren lyttede hun 
imødekommende overfor de punkter, jeg kunne fremføre, og understregningen af, at der ikke er 
noget at skjule i vore menigheder. Jeg indbød sprogkyndige til at overvære gudstjenester i vore 
migrantmenigheder og lovede, at der også ville være en kop kirkekaffe efter gudstjenesten – det 
håber jeg vore menigheder vil indfri, hvis der kommer besøg!! 
Jeg vil gerne opfordre menighederne til at være registreret i Trossamfundsregisteret for netop at 
understrege, at vi ikke har problemer med at spille med åbne kort. Jeg ved, at det kan føles 
besværligt og måske uoverskueligt at leve op til kravene for nogle, men kontakt BaptistKirken, og 
vi vil se, hvordan vi i givet fald kan hjælpe. 
På det seneste har der været omtalt et lovforslag – som nok for mange har været ret ubemærket – 
der vil åbne lovmæssigt for, at de politiske partiers ungdomsorganisationer har adgang til 
ungdomsuddannelserne, men samtidig lukke for, at organisationer med et forkyndende ærinde får 
adgang – organisationer, der ønsker at vinde nye tilhængere. Et slet skjult ønske om at begrænse 
religiøse organisationer som f.eks. Kristeligt Forbund for Studerende. Jeg har svært ved at 
forestille mig, at politiske ungdomsorganisationer ikke vil søge at finde nye tilhængere – men 
sådan er der så meget, man ikke forstår – undtagen i lyset af en voksende religionsforskrækkelse, 
der i øvrigt deles af befolkningen i den forstand, at en ny undersøgelse viser, at ca. 75% af 
befolkningen ser religion som muligt konfliktskabende og kun 10% religion som muligt 
fredsskabende – også her har vi en rolle at spille! 
Vi skal efter min vurdering være en del af det samfund, vi er sat ind i, og også spille med i forhold 
til statsmagten indtil den ufravigelige røde linje, at hvis der lægges hindringer i vejen for at kunne 
forkynde evangeliet om den opstandne frelser, ja så gælder, at man skal adlyde Gud mere end 
mennesker. 
 
Afslutning 
Når tankerne går til BaptistKirkens situation må vi ikke glemme at takke for de mange, der uge 
efter uge tjener i menighederne for at styrke fællesskabet og åbne dørene for, at ordet kan 
forkyndes, og også tak for den overvejende tillid som BaptistKirkens ledelse og ansatte mødes 
med. 
En overskrift i Kristeligt Dagblad om en person, der søgte samvær og gudstro, lyder: ”jeg fandt et 
sted, hvor jeg følte mig inviteret” – jeg håber, at denne overskrift kan sættes over alle vore 
menigheder, og at alle kan finde sig accepteret og indbudt. 
Vi har en opgave at løse, der hvor Gud har sat os, og vi må i fællesskab i menighederne og i vores 
kirke bedst muligt løse opgaverne: 
United we stand – divided we fall (Forenet står vi – splittet falder vi). 
Tak 
Per Beck 
 
Der var ingen kommentarer til den mundtlige beretning.  

 
 
3. Forelæggelse af årsberetningen til godkendelse 

Hanne Kiel, redaktør for baptist.dk, sagde tak til alle, der har bidraget med stof til bladet, der 
udkommer fem gange årligt. Langt de fleste gange, der spørges om bidrag, tages det positivt 



op både inden og uden for vort regi. Får man ikke baptist.dk ind ad døren fem gange årligt, 
skal man henvende sig til sin menighed eller Gitte Elleby på sekretariatet.  
Alle gaver modtages med tak. Menighedernes bidrag til baptist.dk er steget, og tak at det 
hovedsalig er indbetalt først på året. Alt stiger også porto og trykning. Tak, at vi må lave 
interview med jer.  
 
Der var ingen bemærkninger til de øvrige udvalg og årsberetningen blev godkendt. 

 
4. Menighedsoptagelse 

Ledelsen foreslår, at vi optager Frikirken i Sæby. 
Frikirken i Sæby har anmodet om optagelse. Per Beck redegjorde for baggrunden, idet 
menigheden er dannet ved en deling af Sæby Baptistmenighed og menighedens vedtægter 
er i overensstemmelse med BaptistKirkens standardvedtægt for menigheder. Der har forud 
været afholdt adskillige samtaler og møder, hvor Per Beck og Vibeke Dalsgaard fra ledelsen 
har deltaget. Det har ikke været muligt at samarbejde, og derfor er opdelingen sket. Per Beck 
udtrykte, at vi bør glæde os over mangfoldigheden i vores kirkesamfund.  
 
Efterfølgende var forslaget til debat, hvor flere bad om ordet:  
 
Erik Løvind Andersen, Sindal: Jeg kender ikke meget til forholdene i Sæby. Det virker 
underligt, at man vil have to små menigheder i Sæby. Det virker ikke rigtigt. Kan ikke forstå 
man vil have denne deling. Det må være sunde menigheder, vi har. Vil anbefale, at vi 
udsætter optagelsen til Landskonference 2, hvor formalia forventes helt i orden. Anbefaler 
flere samtaler med begge parter.  
 
Jamie Lynn Cunningham, Aarhus: Jeg kender ikke forholdene. Deling er jo allerede 
gennemført ifølge vedtægter. Det er en menighedsbestemmelse. Det er så ikke op til os at 
finde ud af, om de skal optages eller ej. Menighederne er jo selvstændige. Jeg forstår ikke 
kommentarerne om udsættelse.  
 
Per Beck: BaptistKirken har været med i forskellige samtaler omkring det praktiske. Havde 
håbet på, at det kunne være klart til LK1. Det er en vurderingssag. Vi mener, det er det 
rigtigste, at vi siger velkommen til begge menigheder. Det forventes, at alle formalia er på 
plads efter sommerferien. 
 
Lone Møller-Hansen, Baptistkirken – Bornholm: Det er stor smerte, når man står i deling. 
Efter min mening er Frikirken i Sæby stiftet – men der er ingen medlemsliste. Kan vi optage 
en menighed, hvor der ikke er nogen medlemmer? Stemmer gerne for, men er I tvivl, når der 
ikke er nogen medlemmer. 
 
Bent Hylleberg, Tølløse: Der er langt til Sæby fra Tølløse, og der høres nogle rygter, som jeg 
gerne vil have af- eller bekræftet. Det er selvfølgeligt smerteligt. Der er stadig to menigheder, 
der har overlappende medlemmer – er det sandt? Der er ikke styr på formuefordeling – er 
det sandt? Medlemsmæssigt – formuemæssigt …. Vil gerne have rygter manet i jorden.  
 



Anita Pedersen, Citykirken: Mangler præsentation af, hvem er menigheden. 
 
Kurt Bøgsted, Korskirken Herlev: Der blev sagt, der er to menigheder, vi skal optage – det er 
vel kun en menighed, vi skal optage.  

 
Per Beck: Det er rigtigt, vi er fanget i formalia, der ikke er helt klare. Har fået en liste med 27 
medlemmer, der ønsker at overflytte til Frikirken i Sæby. Heraf er nogen medlemmer af 
begge menigheder på en gang. BaptistKirkens ledelse har sagt OK, så længe formalia ikke er 
på plads. Forstår ikke helt rygterne, da Hans Ullemose og jeg har deltaget i samtaler, hvor det 
er blevet aftalt, hvordan en deling skal foregå, og dette er fremlagt for menigheden ved et 
orienteringsmøde i maj måned. 
Efter det sidste og afgørende forhandlingsmøde har et medlem kontaktet advokat for at se det 
hele igennem. Derfor er processen forsinket. Med min indsigt og viden er der ikke foregået 
noget forkert.  
 
Bente Hansen, Oure: Bliver ked af det, når man hører rygter. Lad os bede for menigheden. 
 
Lasse Åbom, Aarhus: Bliver ved med at høre om ligkistesøm. Der er noget, der ikke helt er 
afklaret, har dog ikke hørt rygter. Må sige, det må lyder som en meget fornuftig ting, at 
menighederne læser 1. Korinterbrev. Mangler at høre fra Frikirken i Sæby. Vi har brug for at få 
talt om det i et ærligt og åbent forum. Vil støtte Erik Løvinds forslag om at henlægge optagelsen 
til Landskonference 2.  
 
Preben Andersen, Frederikshavn: Man kan ikke være medlem af to menigheder på en gang. 
Støtter udsættelse. 
 
Rigmor Pedersen, City Kirken: Det er svært at splitte en menighed, det gør ondt i mange år. Vi 
må tænke os om og tale sammen. Fryde os over at vi har to initiativer at tage. Menigheden 
bliver større og mere udfoldende. Man må tale sammen og acceptere hinandens forskellighed. 
 
Torsten Wendel-Hansen, Odense (Integrationsudvalget): Vi har flere menigheder, hvor der 
eksisterer dobbelt medslemsskab, bl.a. Myanmar Christian Fellowship Denmark, der er 
optaget i BaptistKirken. Medlemmerne er bosat over hele landet, men menigheden har basis 
i Odense. Nogle af medlemmerne har dobbelt medlemskab. Det skal man være klar over, hvis 
der overvejes vedtægtsændringer på dette punkt. 
 
Torben Andersen: Det er en svær situation. Også for ledelsen. Rygter skal manes til jorden. Er 
man i tvivl om noget, skal det undersøges. Når ledelsen fastholder forslaget om at optage 
Frikirken i Sæby, er det på baggrund af deres samtaler. Man kan tage fejl, men så må man lære 
af det. Men der er blevet gjort opmærksom på dobbelt medlemskab. Det skal der styr på. Vi 
skal have arbejdet i gang omkring dette. Der foreligger en menighed med medlemsliste. Så det 
kan manes til jorden, at der ikke er medlemmer. 
 
Vibeke Dalsgaard: Jeg har været med i den sidste del af processen. BaptistKirkens formand Per 
Beck gør altid tingene meget korrekt. Det har været en fornøjelse, ikke at menigheden er delt, 



men at det er gjort ordentligt og korrekt. Vi kan ikke afværge delingen af menigheden. En 
udsættelse af beslutningen vil ikke have noget formål. Derfor bør vi byde Frikirken i Sæby 
velkommen. 
 
Erik Løvind Andersen: Jeg vil gerne have en sikkerhed for, at de to parter har fred med 
hinanden. Det kan ikke gå, hvis det er skilsmisse pga. ufred. Det er vigtigt at vide, at de to 
parter er nået frem til en fælles forståelse. Det er meget, meget vigtigt. 
 
Lasse Åbom, Aarhus: Jeg har en række yderligere spørgsmål, da jeg mener, vi skal vi holde fast 
i menigheders selvstændighed med, for det første er der CVR-nummer, for det andet er det en 
selvstændig menighed, og for det 3. er der selvstændige møder. Formalia skal være på plads. 
Vi må have en taleret om, at tingene ordnes i ordentlighed. Vi skal kunne koordineres sammen 
som kirkefamilie.  
 
Anders Hyldgård, Pandrup: Det der fylder mest i mit hjerte er, hvordan vi kan sikre optimal 
sikkerhed for den nye menighed. Det, der er deres ønske, må vi tage til efterretning. Det er 
noget med at klippe en hæl og tå…. Giv det rum og plads, det gør vi mange andre steder. Også 
her.  
 
Jamie Lynn Cunningham, Aarhus: Jeg håber og går ud fra, at ved at foreslå at sige velkommen 
som en ligeværdig menighed er der styr på det. Når det er sagt, vil jeg bede om at tænke på 
jeres egne menigheder. Tag bjælken ud af jeres eget øje, før I tager splinten ud af jeres næstes.  
 
Per Beck: Alle formalia er i orden. (Svar til Lasse) Man har et lejemål for bygningen, den bruges 
af de to grupper, så der er mulighed for begge menigheder kan benytte kirken - formiddag og 
eftermiddag på skift. Herefter opfordrede Per Beck til at være sammen i fællesskabet på trods 
af forskelligheder.  
 
Lone Møller-Hansen: På baggrund af disse oplysninger vil jeg foreslå, at Frikirken i Sæby 
optages. 
 
Ole Broholm: Er der nogen, der vil fastholde en udsættelse: Der er en. 
 
Bent Hylleberg: Står rygter til troende. Der er givet svar. Skønner aflivet. Støtter Lone Møller-
Hansen. 
 
Erik Løvind Andersen: Jeg spørger lige igen, om de to parter har talt med hinanden? 
 
Per Beck: Der er uenighed. Faldet hårde ord mod hinanden. Ønsket fra begge repræsentanter 
at man skal kunne være sammen og være i et fællesskab, der har hver sin måde at udtrykke 
sig på.  
 
Steen Andersen, Bethelkirken: Vil gerne stemme for. Der er nogen, der gerne vil arbejde for 
Jesus også i Sæby.  
 



Afstemning om optagelse af Frikirken i Sæby blev vist ved håndsoprækning. Der var få, der 
tilkendegav hverken at stemme for eller imod. 
 
Gitte Madsen, Frikirken i Sæby: Tak for optagelsen i BaptistKirken. Deling er aldrig nem, det 
kan give sår.  Vi tror og beder for, at begge parter kommer godt igennem. Tak til ledelsen. Den 
største TAK til Vor Far. Vi er klar til at vandre. 14 personer var tilstede fra Frikirken i Sæby, der 
kom frem og modtog forbøn for menigheden ved Per Beck og Torben Andersen. 
 
Ole Broholm Andersen takkede for den gode og positive måde, denne debat var foregået på.  
 

5. BaptistKirkens årsregnskab 
Ulla Holm forelagde årsregnskabet for 2021 med status, ved at vise dette på flere slides på 
Power Point. Regnskabet er udsendt til menighederne den 4. maj 2022, og der er 
sammendrag i håndbogen fra 2022. I henhold til vedtægterne godkendes årsregnskabet af 
Landskonferensen. 
 
Ved gennemgang af regnskabet redegjorde Ulla Holm for de forskellige poster. En stor post 
på udgiftssiden er kurstab på værdipapirer og negative renter. Investeringer af værdipapirer 
er ændret til det bedre. På indtægtssiden har der de senere år figureret store beløb på grund 
af lukning af menigheder og overførsler af disse menigheders værdier. Det gør ikke 
BaptistKirken rigere, men fattigere fordi midlerne i høj grad bruges til at støtte forskellige 
projekter.  
 
Regnskabet blev godkendt. 

 
Per Beck udtrykte herefter: Når vi kunne få lov til at stemme om regnskabet i dag, er det en 
pga. en fristforlængelse fra Kirkeministeriet, der har givet udsættelse til 31. august. De 
henstiller til, at det er bragt i orden til næste år, hvilket er svært, når vi mødes i juli. 
 
Der blev vist slides om indsamlinger i menighederne over en årrække, så man kunne se, hvad 
der er lovet, og hvad der er givet. Der er ikke kommet det forventede ind. Måske skal vi sige 
som tidligere statsminister Poul Nyrup engang sagde: ”vi kan gøre det lidt bedre”. Lad os 
arbejde på ikke at blive rigere fordi menigheder lukker, men fattigere fordi menigheder 
dannes. 

 
6. Menighedsudvikling 

Jan Kornholt orienterede om arbejdet som menighedskonsulent og om mulighederne for 
deltagelse i ”VITAL”. 
Jan Kornholt gav udtryk for at have et eneste ærinde: at få os alle til at fokusere på en sund 
fælles fremtid. Fokus på mission. Vi har et budskab, vi skal ud til andre med. Ud fra erfaring 
i de seneste 2½ år som menighedsudvikler. Vi har et kæmpe behov for, at vi støtter 
hinanden i at udvikle os.  
Den del, det er gået rigtig dårligt for, er de etnisk danske menigheder. Opfordrer til, at vi 
har fokus på det. Vi har haft en lille tilbagegang på 20 år, idet der er afviklet 18 menigheder, 
fem ved sammenlægninger, 13 er lukket. I samme periode er der kommet 21 nye 



menigheder, heraf 17 migrantmenigheder.  
Der er dramatisk tilbagegang i de danske menigheder, og det samme i menighedernes 
størrelse. Mange af os var her i storhedstiden. Men der er sket næsten en halvering.  
Menighedens størrelser var større, 175 i gennemsnit. Nu 90 i gennemsnit. Det bliver mindre 
og mindre, og der er færre og færre ressourcer til rådighed. Det er en aktuel udfordring for 
os alle. Vi bliver færre og menighederne mindre. 
Flere menigheder vil lukke i årene fremover … om yderligere 5-7 år er der ca. 10 
menigheder, der vil være truet på deres eksistens. Vi er udfordret. Det giver udfordringer. 
Uden sunde menigheder vil vores kirkesamfund dø. De skal være sunde og have fremgang. 
Hvis vi går tilbage, vil også kirkesamfundet gå til grunde. Vi må gøre noget nyt i forhold til 
det, vi plejer. Tallene bag er, at vi svigter dem, der mangler at høre om Jesus. Gud ønsker, vi 
skal dele budskabet med andre. Det er vores vilkår. 
Det betyder, at menigheder er i krise: menigheder mangler motivation, ideer, ressourcer og 
ledelse.  
Hvad skal vi finde på? Der er ikke nogen, der kommer til det, vi indbyder til. Vi mangler 
ideer, hvor kommer de fra? Menighederne mangler ressourcer. Vi mangler medarbejdere, 
og hvem skal tage over for de gamle? Vi mangler ledelse. Der er altid en, der får rollen. Man 
skal gå foran, være visionær med meget mere, ellers bliver man udfordret i at fungere. 
 
Jan Kornholt fortalte, at han blev ansat i en 20 % stilling i 2½ år og i 1½ år af ansættelsen 
har menighedsbesøg ikke været mulige at gennemføre bl.a. pga. Corona. Siden sommer 
sidste år er der gennemført 14 besøg og der er aftaler om yderligere 3, selvom ansættelsen 
er ophørt. Hjælper menigheder ind i en god proces gennem projekt ”Vital”. Bornholm – 
Holbæk – Brande er lige opstartet processen med workshop.  
 
Jan Kornholt fortalte, at det vil være godt med 8-10 kirker med 25-200 medlemmer i Vital 
forløb.  
Tak, fordi jeg blev spurgt om at være i den tjeneste. Jeg blev begejstret og fyldt af ideen. 
Tak for det. 
Det skal være vor største prioritet, at vi hjælper hinanden med at vokse. Menighederne er 
unikke. Løsningen er svaret på, hvem vi er. Vi har brug for at hjælpe hinanden.  
Der er 16 menigheder, der ingen præst har, og nogle få har to ansatte præster. Menigheder 
spørger i afmagt, hvad skal vi gøre? Lille menighed har penge, traditioner, bygninger kan 
flyttes over i en sund menighed med vækst. Det sker ikke af sig selv. Hvis vi ikke gør noget, 
mister vi muligheden for at eksistere som et sundt kirkesamfund. Det er uheldigt. Det er 
sørgeligt. Ønsker vi at hjælpe hinanden ved, at vi styrker hinanden? Hvis ikke vi gør noget, 
mister det sin relevans. Hvad gør vi ved det? Det skal vi tage os af og hjælpe hinanden. Der 
findes muligheder i enhver menighed. Spørg Gud og hinanden, hvordan vores menighed 
skal blive sundere. Hvordan kan kirke hjælpe kirke?  Hvordan kan det bruges til at 
understøtte hinanden? 
Håber det er på dagsordenen også hos ledelsen: hvordan bliver vores menigheder mere 
sunde? 
 
Torben Andersen takkede Jan Kornholt for tjenesten, med at sætte menighederne i fokus. 
Det har været rart, at du har været med. Står med et kort, fordi tjenesten officielt nu 



afsluttes. Gavekort til bøger, der vil være til gavn i fremtiden. Tak at du sagde ja til 
forlængelsen. 
 

7. Nye trosfællesskaber – menighedsplantning 
Orientering om arbejdet med menighedsplantning. 
 
Lars Midtgaard, Aalborg, og Anders Hyldgård, Pandrup: 
Lars Midtgaard: Sunde menigheder må være kirkens første prioritet. Tilføjelse af nye 
menigheder.  
Hvordan får vi sat menighedsplantning og trosfællesskaber på dagsordenen? Det er en virkelig 
dyb tro på dannelsen af nye menigheder, der er et af de stærkeste og bredeste redskaber til at 
nå danskerne med evangeliet. Føler et stærk kald til at nå mennesker. Tror vi har en opgave i at 
danne nye menigheder, der har en unik mulighed for at nå danskere, som etablerede 
menigheder ikke kan. Det er et ønske vi som kirke / fællesskab kan bruge endnu flere 
ressourcer, ikke på bekostning af det, Jan Kornholt lige har talt om, men som styrkelse. 
Siden vi satte arbejdet i gang, blev vi også ramt at Corona. Vi har arbejdet med at skabe 
rammer for at skabe menighedsplantning. Både indre og ydre rammer. Indre rammer er svære 
at definere. Det er svært at definere, hvad er menighedsplantning? By, land, afstand, kultur, vi 
har brug for i fællesskab at arbejde med vores kultur, vi har brug for samtale om at øge fælles 
forståelse, så vi ikke ser de nye som konkurrenter. Det kræver mange gode samtaler. Ikke 
mindst med kulturbærerne i menighederne.  
 
De ydre rammer: strategi, økonomi. Utrolig glad for at BaptistKirken har bakket op omkring 
det, også økonomisk. Vi kan sætte i gang hurtigt. Vi kan sikre en anstændig løn. Der er også 
mange andre ting: noget med udvælgelse. Hvordan finder vi de mennesker, hjælpere, støtter, 
skaber struktur omkring dem. Der er lang vej at gå, selvom vi er kommet langt. 
Som team havde vi faciliteret et seminar i begyndelse af februar. Det var en god anledning. De, 
der var der, var motiveret. Både nye og ”gamle” danskere. Ser frem til, hvad fremtiden vil 
bringe. 
 
Anders Hyldgård: Det har været rigtig godt for mig. Før se på hinanden og nu:  hvad er næste 
skridt? Vi sad med en ydmyg erkendelse af, at vi er i gang. Gå-på-mod. Lyst. Vi skal ud og 
spotte, vi = mig + jer. Kan det være noget for jer? Man skal skubbe til fællesskabet.  Det kan vi 
ikke gøre alene. Er vi som Baptistkirken i Danmark i den fødedygtige alder? Er vi villige til at 
plante nye fællesskaber på trods af besværet? Er det ikke på tide at få en baby?  Hvem vil føde 
noget i vores fællesskab. Nogen skal være forældre, andre bedsteforældre. Alle skal støtte.  
 

 
8. Valg 

a. Valg af formand for en et-årig periode 
Opstillet kandidat til valg som formand er: Per Beck, Karmelkirken. 
Per Beck er valgt med 88 stemmer. 
Blanke stemmer: 7 



Ugyldige stemmer: 2 
Per Beck takkede for tilliden og lovede, at han ikke stiller op til næste år, da han ifølge 
vedtægterne ikke kan genvælges. Så nye kræfter skal til næste år.  

 
Under stemmeoptællingen fik Lasse Åbom, Aarhus, ordet for at fortælle om BASIS, der er et 
undervisningsforløb, der løber over to år. Hensigten er bl.a. at uddanne forkyndere, høre og 
lære om bibelen. Indholdet er bibelen, gudstjenesten, teologi og forkyndelse. Kursisterne 
mødes i Aarhus seks lørdage årligt fra 10 til 16. Det er nu også muligt at deltage online på 
Zoom. 
Jesper Eriksen, Nørresundby/Vodskov, og Ole Olsen, Odense, har gennemført forløbet. 

 
b. Valg af optil fire medlemmer til ledelsen 
De tre med højeste stemmetal vælges for to år, den fjerde for et år. 
Opstillede kandidater til valg som ledelsesmedlemmer er:  
Jamie Lynn Cunningham, Aarhus;  
Vibeke Dalsgaard, Pandrup; 
Chin Chin (Blak Chin Par Lian), Skjern samt  
Moses Lal Bawi Peng, Chin Baptist Church, Esbjerg. 
 
De valgte blev kaldt op sammen med Bodil Højbak Møller og Christian Bylund, som også er 
ledelsesmedlemmer. 
Stemmefordelingen blev således:  
Jamie: 77 
Vibeke: 81 
Chin Chin: 83 
Moses: 80 
Jamie er valgt for 1 år, de øvrige for en 2-årig periode.  
 
Under stemmeoptællingen orienterede Torben Andersen om, at der er søgt midler til SCMT, 
Studiecenter for Menighedsbaseret Teologi men der er desværre kommet afslag. Lone 
Møller-Hansen opfordrede til, at man tænker på at behandle præster godt. Der skal være 
muligheder for at arbejde i teams.  

 
c. Valg af revisor for en to-årig periode 
Evan Klarholt er på valg. 
Ledelsen indstiller, at Evan Klarholt genvælges som BaptistKirkens revisor. 
Det blev vedtaget ved overvældende håndsoprækning.  

 
 
9. Forslag til ændring af indledningen (præamblen) til vedtægter for Baptistkirken i Danmark 

Forslag til ændring af BaptistKirkens vedtægter (1. fremsættelse). 
 



Der har været møder med drøftelser. Hvad er det, vi arbejder med. Baptistisk identitet. Vi 
fremlægger et forslag til præambel for vedtægter.  
Christian Bylund, formand for teologisk forum begrundede forslaget. 
Vi skal alle være med. Stor tak til alle på regionale møder. Også på temadagen i Odense.  
Punkter hænger meget sammen.  

 
Forordet hænger sammen med baptistisk identitet og der blev vist 3 slides. Forslaget har 
følgende ordlyd:  
 
Baptistkirken i Danmark er et kristent trossamfund bestående af selvstændige menigheder, 
der i fællesskab med den verdensomspændende kirke bekender troen på den treenige Gud 
som Far, Søn og Helligånd i overensstemmelse med Bibelen. Som baptistmenigheder 
praktiserer vi troendes dåb på baggrund af personlig bekendelse til Jesus Kristus. 
Baptistkirken i Danmark består af de til enhver tid tilsluttede menigheder, der sammen søger 
at efterfølge Jesus Kristus og opfylde hans kald ved at forkynde evangeliet i ord og handling. 
 
Forslaget bygger på samtalerne ved de regionale møder og temadage i 2021 og 2022. 
Forslaget er 1. fremsættelse, og et eventuelt vedtaget forslag skal vedtages igen på 
Landskonference 2 i november 2022.  
 
Der var ingen kommentarer og forslaget, hvor 3/4 skal stemme ja, blev vedtaget med 
88 ja, 0 nej, 6 blanke og 2 ugyldige. Der skulle være minimum 72 stemmer for vedtagelse. 
 

10. Orientering om arbejdet med BaptistKirkens identitet 
 

Christian Bylund orienterede om, hvordan man på de regionale møder og på temadagen i 
2022 drøftede en mere uddybende beskrivelse af de 7 teser om arbejdet med BaptistKirkens 
identitet: 
 
Vi vil noget sammen. De første baptister mødtes i protest mod barnedåben. Vi ville selv 
bestemme, hvornår dåb skulle ske. 
Der er sket udvikling også gennem de sidste 30 år. Vi har behov for at opdatere, hvad det vil 
sige at være baptist.  
De 7 teser er i gang med at blive revideret og sendes herefter ud til menighederne. Det er 
kernestof om, hvad det vil sige at være baptist. Vi har behov for, at alle er med til at 
bestemme. 
Prik menighedsrådet om, at vi kan være med til at bestemme, hvad det vil sige at være 
baptist. 
Måske behov for flere teser. Så skal det komme fra jer. Håber alle har lyst til at være med. 
Også dem, der synes det er kedeligt.  
 
Henrik Søndergaard, Odense: Hvad er vigtigst – facit eller proces? Fik henvendelse fra folk 
om at lære at læse i Bibelen, da de mente, at det måtte baptisterne være gode til.  
Teologisk Forum præsenterer arbejdet på Landskonference 2.  
 



Henrik Søndergård fortalte, at Teologisk Forum arbejder ud fra 4 målsætninger om 
materiale: 
 
1) Det er let at anskaffe 
2) Det skal være forståeligt for almindelige mennesker 
3) Det skal være lovligt at dele 
4) Det skal være afprøvet med succes 
 
Der foreslås at arbejde med: 
1) Bibelstudie 
2) Bøger til samtale om tro og liv 
3) Øvrige / tema -samtaler 
4) Engelsk materiale 
5) Studie af kirkehistorie / baptistiske temaer 
6) Podcast 
 
 
Henrik fortalte, hvordan man kunne finde de forskellige ting og opfordrede til at sende 
menighedernes materialer til ham.  

 
11. International Mission 

Debat om, hvad der er vigtigt. IM er en af mange ting. Lise Emming Weber-Hansen og Steen Jep 
Emming har hilsen fra Burundi og Rwanda. 
 
a. Hilsen fra Lise og Jep Emming 
Lise fortalte, at de vil orientere om selve arbejdet på diverse møder. Sjovt at de ikke behøver 
tolk. Ikke været på stævne siden 2017.  Det er specielt, at man kan drikke vand af 
vandhanen. De er kommet hjem på skift i år hhv.  29/6 og 8/7 da Lise havde arbejde i 
Rwanda den sidste uge. Der har været praktiske benspænd f.eks at grænsen er lukket 
mellem Rwanda og Burundi. Det tager tid at planlægge. Det har været et godt og udbytterigt 
år. Tak for opbakning især fra Morten Kofoed. Tak for forbøn, beskeder og mails. 
Jep har rejst lidt frem og tilbage. Lise været i Bujumbura, når Jep har været væk fra Rubura. 
De har følt sig godt behandlet og er meget taknemmelige.  
Skal ikke tilbage lige nu. Men Rwanda og Burundi er en del af os. Det var Burundi, der var 
vores hjem og er en del af os. Vi vil gerne være gode ambassadører både gennem 
Kvindenetværk og DBSU. 
Har hilsener med fra forskellige. 
 
Jep: Fra UEBB: fra Legal Jean Jaques: Kære søstre og brødre, jeg takker for samarbejdet. 
Begynder at planlægge jubilæet i 2028. Tak for at stå ved vores side, også i svære tider.  
Der har været flere gode projekter. Fødevaresikkerhed, præsteuddannelse. Billeder af 
byggeri til kontor. Det koster ca. 1 milliard Burundifranc = ca. 3 millioner kroner. Der er 
samlet 300.000 ind. Da der er nye lovkrav om nybyggeri, vil bygningen blive på fem etager, 
som er den nye bestemmelse. 
I løbet af 4-5 år er byggeriet færdigt. Pengeindsamling i lokale menigheder. I UEBB er der 132 



menigheder og yderligere 135 kredse. 50.000 medlemmer. Vokset en del siden 1928. Går 
godt i UEBB, der har en dygtig ledelse, der takler problemer rigtig godt. Jean Jaques: vi skal 
tjene Herren bedre.  
 
Morten Kofoed udtrykte herefter: Som forberedelse til at sige få ord: Syv nyhedsbreve er 
begået i det år, Lise og Jep har været i Burundi. I har haft gang i mange ting arbejdsmæssigt. 
Meget tid på vedligehold af gamle bekendtskaber. Lise har besøgt kvinder, strikket. Været på 
strabadserende feltbesøg. Efter 2 punkteringer måtte motorcykler benyttes. Var online det 
meste af turen. 
Jep har udarbejdet planer for økonomi og har arbejdet med bogholderi i UEBB. ”Nå, du er 
her for at hjælpe mig, troede du skulle kontrollere”, var kommentaren. Hjulpet ham og 
relationer er gode. Det er godt at kunne lokalsproget, når man skal sætte sig i respekt.  
Styrket samværet med DBSU, Kvindenetværket og Yego. Tak til organisationerne for støtte 
for at det kunne lade sig gøre.  
Et adelsmærke at blive sammenlignet med de første missionærer. I har været til velsignelse 
for mange. Også i den tid hvor den kvindelige præsident for kvindenetværket døde. I har 
været med til at ændre mentaliteten til det bedre.  
Klage fra UEBB: det er for kort tid, de har været der.  
 
2 gaver: boggave – ”Mit land græd”, flygtning fra 93 der har skrevet den. Den anden en 
brunch. (Det er vi jo vant til at andre laver.)  
 
Jean Jaques sendte hilsen med ordene fra: 1. kor 15-58  
 
b. Orientering 

Der var brev fra Rwanda, der hilser os varmt og ønsker os et godt stævne. Takker for godt 
samarbejde blandt forskellige projekter. Morten Kofoed takker Yego, DBSU og 
Kvindenetværket for samarbejdet.  
 
Aktiviteter ude i verden: offentlige midler, indsamlinger. To projekter i Rwanda: 
Enlige mødre, der er givet 2,5 millioner over tre år til at arbejde med 300 unge ugifte mødre i 
alderen 13-22 år. Man prøver at finde årsagerne: uvidenhed, kvindesyn og tager fat i de 
ansvarlige både i kirke og offentlige instanser. Det er inspireret af Yego. To partnere: LLCM og 
Baptistkirken arbejder sammen, det er unikt. 
Endvidere er der givet ½ million kroner til Tinyuka, over ½ års tid. Et projekt, som 
Kvindenetværket er involveret i. Det er ledertræning taget fra Timoteus projektet. Man får 
mændene til at se, at kvinder er ressourcer. Havde håbet det kom i stand mens Lise Emming 
var der, men det nåede det ikke.  
En container med forsendelse af tøj er på vej til Burundi. Fremover bliver det ikke muligt at 
sende noget af sted.  
I Myanmar sker der forfølgelser og drab. Levevilkårene der er meget vanskelige. 
Morten Kofoed takkede for bidrag til arbejdet der og opfordrede til, at man laver en fast 
aftale om at støtte det.  

 



Burundi: Der er fokus på fødevaresikkerhed. Fået afslag på et par vigtige projekter. 
Været ramt af Corona / verdens skæve gang. Den container, der blev afsendt i februar er 
næsten nået frem. Den er vist i Tanzania. Bl.a. striktrøjer med. Vi kan i fremtiden ikke sende 
dem med disse containere.  
Mange gode arrangementer i Rubura og Musema omkring Batwa. Det kan man høre mere om 
til IM mødet her på stævnet torsdag. 
 
Myanmar: stadig svære forhold efter militærkup sidste år. Over for kristne og andre 
minoriteter er der forfølgelser af politisk art.  
Har været med i en fredsmarch omkring Myanmar. Også på Himmelske Dage. Vil gerne 
engagere os mere i arbejdet i Myanmar men pga. omstændighederne er det pt. ikke muligt. 
Aftenindsamlingen går til dette. Der blev vist MobilePay nr. til dette: 33 00 48 mrk. Myanmar 
 
Vi er utrolig glade for bidrag – både enkelte og faste bidrag. Opfordrede til at lave faste 
overførsler til internationalt arbejde. Pengene vil så fordeles. Lise har lavet pjece (blev vist på 
slides) om Batwa / børneaktiviteter i Burundi.  
 

 
12. Orientering 

a.  Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund 
Nicholas Fromsejer, formand, takkede for ordet, og fortalte, at der sker mange spændende 
ting i BBU.  
Nicholas gjorde reklame for mange forskellige ting: SHIP – discipelskabstræning 13-17 år, 
Jeremias 17-20 år, Levit: lovsangskursus. Kender man nogen unge, så prik dem og os på 
skulderen. Vi hjælper gerne med de rigtige informationer. Vi tror, at børn og unge er vores 
fremtid, og det vil vi gerne investere i. Som noget nyt kan man lokalansætte BBU- 
medarbejdere i samarbejde med BBU.  
Klar vision om i løbet af næste år at blive 1000 medlemmer i BBU – i efteråret køres 
biografkampagne – melder man børn og unge ind op til 30 år, udløser det en biografbillet. 
Vi hjælper gerne med opstart af nye lokalforeninger. Den 10. september er der BBU 
inspirationsdag i Odense. Der er lavet facebookbegivenhed.  

 
b. Danske Baptisters Spejderkorps 

Maiken Gammelmark Pedersen fra Korpsrådet omtalte, at der bliver afholdt sommerlejr for 
32.000 spejdere i næste uge i Hedeland. Vi kikker på lokal og national ledelsesstruktur. Vi 
kikker i håndbogen. Vi har haft medlemsfremgang på 7 % sidste år, men vil gerne være flere. 
Glæder sig til samarbejde med menighederne i fremtiden.  
 

c. Kvindenetværket 
Anne-Marie Møller: Tak til BaptistKirken for forbøn. Tak til menigheder, der har doneret til 
Mors dags projekt, vores forårsindsamling, der er gået til kvinder og romabørn i Bulgarien. 
I årets løb ny flyers om Kvindenetværket. Den er blevet up to date. Set på data pga. GDPR. 
Der er kommet en del ind. Har flere sedler til at kunne blive medlem, som er for alle kvinder. 



Glæder os til forretningsmøde i morgen. 
Der sælges gavebreve til fordel for kvinder i Burundi. Til hjælp til kvinder i Burundi, så 
kvinder kan sende børn i skole og få sundhedsforsikring. Lise Emming vil fortælle om sin tid i 
Burundi i morgen til vores møde. 
Vi begynder årsindsamling (ikke møntindsamling) – har lavet plakat, der fortæller om, hvad 
det går til. 
De, der er repræsenteret, får plakat med hjem. Ellers kan hentes i sekretariatet. 
Kvindekonference i Norge i september. Dejligt samarbejde med de nordiske lande. Indtil 
videre er der ca. 10 medlemmer der gerne vil med.  
Kik på hjemmesiden, hvor vi har en god webmaster: www.baptistkvinder.dk 
 

d. DBSU (Danske baptister for sundhed og udvikling)  
Lise Emming Weber-Hansen fortalte, at DBSU har en god bestyrelse, der har holdt møder 
både fysisk og online. 
Vi har haft gang i et bindprojekt – kvinder, der føder, har ingenting efter fødslen. Så de får 
bind og underbukser. Der laves vaskbare bind. Kvinder syr dem, og de deles ud. Der er lavet 
net, her til stævnet, der kan købes for 50 kroner, ligesom de også kan købes i morgen til 
vores forretningsmøde, kl. 10 i lokale 2. Alle er velkomne. Lise Emming og Hanna Vagner vil 
fortælle om deres engagement i Burundi.  

 
13. Tid og sted for kommende Landskonference mv. 

 
a. Landskonference 2, 5. november.2022: Pejsegården i Brædstrup 
b. Ledelses temadag Øst, 18. marts 2023: Vaarst 
c. Ledelses temadag Vest, 25. marts 2023: Roskilde  

Bl.a. om at have ansatte medarbejdere. Opfordrer til at menighedsråd deltager.  
d. Landskonference 1, 17. juli 2023, Efterskolen Lindenborg:   
 Der kan være lidt usikkerhed om sted for LK1. Hvad betyder det for fremtidige stævner, at 
der er færre deltagere. Hvis der sker ændring, vedtages det på LK 2. 
Forespørgsel om det er i uge 29. Enige om, at det er 4. uge i skolesommerferien, hvilket også 
er et ønske fra Lindenborg Efterskoles side.  
 
Lea Kyed, Brande: ønske om at LK1 ikke er første dag, da man er udfordret børnemæssigt, 
fordi børn gerne vil have forældre med den 1. dag.  
 
Jette Bjørnestad, Odense: skolen ønsker denne uge. Det splitter alle vores ferier, da det er 
midt i industriferien.  
Bemærkningerne tages med i evaluering, kommenterede Per Beck. Vil dato ændres, drøftes 
det på LK2: 
 
e. Landskonference 2, 4.november 2023:  Stedet er endnu ikke fastlagt.  Bliver formentlig 

i Jylland.  
 

 
 



14. Eventuelt 
 

Nicholas Fromsejer, BBU oplyste, at de har materiale med til menigheder og lokalforeninger. Kom 
og få kvit og frit. 
 
Bent Hylleberg: Under pkt. 10 ikke mulighed for at komme med input – det blev ikke sådan lige 
nævnt med eventuelt ny udsendelse af Lise og Jep (Jep og Lise sagde ikke lige nu igen). Morten 
Kofoed svarede, at der ikke er nye på bedding lige nu. Men der tales med nogen om måske at 
kunne komme af sted. Morten fortalte, at han skal af sted flere gange i perioden.  
 
Rigmor Pedersen, City Kirken: Gud har talt til mig gennem nogle måneder. Gud vil have, at jeg skal 
velsigne og bede for os alle, for vore hyrder, så vi kan få mange lam. En hyrde har det ikke altid 
nemt. Gud kalder for livstid. For 24 timer i døgnet.  
Beder hyrderne rejse sig op, alle dem der er. Alle de tidligere hyrder. Dem der studerer. Dem der 
tror og mener og føler at Gud kalder på dem – bede for jer og velsigne jer. I skal gå hjem og kalde 
dem frem som er jeres hjælpere. Bede for dem. Velsigne dem.  
Bøn om velsignelse for de ansatte. 
 
Flere gav tak til kende for Rigmor Pedersens, klarsyn og forbøn. 
 
Ole Broholm Andersen takkede for god ro og orden og en god og kærlig tone dagen igennem. På 
den måde er det en fornøjelse at takke af fra ordstyrerne.  
 
Per Beck takkede ordstyrerne for at lede os gennem dagen på god og tryg vis. Gav også en tak til 
sekretærerne for at samle det for os. Tak for det.  
 
LK 1 sluttede med at ansatte og ledelsen kom frem og Jan Kornholt ledte i bøn.  
 
 
Referatet godkendt.      København, den 14. august 2022 
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