Landskonference 2, 24. november 2018
på Rosborg Gymnasium, Vejle
Landskonferencen blev indledt med velkomst af formand Per Beck, efter‐
fulgt af nadvergudstjeneste ved Lone Møller‐Hansen og Torben Andersen.

Referat
1. Konstituering
Valg af ordstyrere:
Ordstyrer: Ole Broholm Andersen, Østervrå Frikirke,
Viceordstyrer: Bodil Højbak Møller, Herlev
Valg af sekretærer:
Sekretær Louise Varberg, Karmel,
Vicesekretær: Bente Jensen, Nørresundby ‐ Vodskov
Antal stemmeberettigede:
114 stemmeberettigede fra 40 menigheder, 5 organisationer samt ledelsen
Valg af stemmetællere:
Manfred Hansen, Bethelkirken
Karen Sofussen, Sydjylland
Henrik Jensen, Nørresundby ‐ Vodskov
Annette Olesen, DBS
Morten Olsen, Odense
Ulla Holm, sekretariatet
Ole Broholm Andersen indledte med at oplyse om, at Landskonferencen ikke er lovligt indkaldt i
henhold til vedtægterne. Indkaldelsen er udsendt for sent.
I BaptistKirkens nyhedsbrev den 10. oktober undskyldte man denne forsinkelse og gav folk mu‐
lighed for at reagere på den for sene fremsendelse ved henvendelse til sekretariatet senest den
21. oktober. Der kom ingen indsigelser.
OBA bad derefter Landskonferencen om tilladelse til at erklære LK beslutningsdygtig.
Denne blev givet.

2. Procedure for arbejdet med fælleserklæringen – ”En kirke på vej”
Per Beck og Mette Holmgaard orienterede om arbejdet med fælleserklæringen, et arbejde
Mette Holmgaard har lovet at forestå.
Ifølge vore vedtægter skal fælleserklæringen vedtages mindst hver 5. år.
Drøftelserne indledes ved samtaler i eftermiddag, hvorefter man beder menighederne samtale
om denne opgave. Arbejdet videreføres på de tre regionale samlinger, 25. februar i Roskilde
Baptistkirke, 5. marts i Bethelkirken, Aalborg og 6. marts i Brande Baptistkirke.
Stikord fra eftermiddagens samtaler blev videregivet til Mette Holmgaard.
Drøftelse og beslutning sker på sommerstævnet 2019.
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3. Implementering af Trossamfundsloven
Bent Hylleberg orienterede: Trossamfundsloven trådte i kraft 1.1.2018. Alle menigheder, der er
en del af BaptistKirken er derefter anerkendt og kan anvende skattefradragsregler, ligesom viel‐
sesbemyndigelse er givet.
Der knytter sig pligter og fordele til dette:
Vielsesberettigede vielsesforrettere skal på kursus for at kunne foretage vielser.
Kirkeministeriet opretter et Trossamfundsregister, der lægges på Kirkeministeriets hjemmeside.
Her registreres alle menigheder.
Menighederne er forpligtet til at indberette og ajourføre en række oplysninger i registret. Me‐
nighedernes årsregnskab skal opfylde regnskabslovens krav (kategori A) og lægges ind i registret.
Donationer på mere end kr. 20.000 til menigheden skal oplyses, fra selskaber med navns næv‐
nelse. Desuden skal oplyses samlet beløb for donationer.
Der kommer en vejledning til menighederne fra BaptistKirkens sekretariat.
For at kunne bruge skattefradragsreglerne skal man være optaget i dette register og være god‐
kendt af SKAT. Gitte Elleby har kontaktet menighederne for at få de nødvendige oplysninger til
registrering og indberetter samlet til Kirkeministeriet.
Kirkeministeriet kontakter derefter menighederne med oplysning om eget brugernavn og ad‐
gangskode.
Oplysningerne på hjemmesiden bliver offentlig tilgængelige.
Spørgsmål blev besvaret – der offentliggøres ikke personoplysninger på hjemmesiden, og kravet
om, at menigheder skal have over 50 myndige medlemmer for at få skattefradrag, er ophævet.
Der lød en opfordring til, at vi som baptister gjorde os nogle tanker om, hvor langt vi vil følge
myndighedernes krav for at få de rettigheder, vi har.
4. Forslag om vedtagelse af budget 2019
Ulla Holm fremlagde regnskabet pr. 31. oktober samt et forsigtigt gæt på regnskab pr. 31.12.
Menighedernes bidrag er p.t. højere end sidste år, og fortsætter denne gode udvikling, forventer
man at ende med et underskud tæt på det budgetterede på kr. 166.700.
Per Beck fremlagde herefter 2019 budgettet, der fremlægges med underskud. Ledelsen har vo‐
vet at være optimistiske, dels fordi menighedernes bidrag er øget, chinmenighederne har vedta‐
get også at betale 7,5%, og dels i forventning til at man som tidligere vil modtage arv og gaver.
Hensigten er at komme i balance, men ledelsen mener, vi med den nuværende bemanding og
mødevirksomhed ikke kan skære yderligere, hvis vi skal fortsætte som det kirkesamfund, vi
gerne vil være.
Budgettet blev vedtaget med overvældende flertal.
5. Forslag til vedtægtsændring
Ledelsen foreslår en vedtægtsændring, så Baptistkirkens ledelse udvides fra 5 til 7 personer.
Per Beck orienterede om baggrunden for forslaget om vedtægtsændring:
Det er ledelsens opfattelse, at man bedre kan repræsentere hele kirkesamfundet, hvis det udvi‐
des, ligesom det vil mindske arbejdsbyrden for den enkelte.
Man tilsigter en mødevirksomhed, der gør, at almindelige mennesker med almindeligt arbejde
kan deltage.
Gennemførelse kræver menighedernes opbakning ved at opstille det fornødne antal kandidater.
Vedtages forslaget nu, og er der ikke det fornødne antal kandidater ved 2. behandling til som‐
mer, anbefaler ledelsen, man stemmer nej til forslaget ved 2. behandling.

Den efterfølgende drøftelse gik på en bekymring for, om det er muligt at finde disse kandidater,
en opfordring til menighederne om alvorligt at arbejde på at finde kandidater, evt. melde sig
sammen med nogen man kender, og ligeledes gerne se på egnede kandidater i ungdomsflokken.
Tidligere har ungdomsorganisationerne haft medlemmer med observatørstatus i ledelsen, men
de har opgivet det pga. arbejdspresset.
Forslaget blev vedtaget med mere end 3/4 af de afgivne stemmer.
Bodil Højbak Møller præsenterede to udgivelser fra Teologisk forum: ’Perspektiver på den kristne dåb’
og ’lille Katekismus’.
David Stedman, African Pastors Fellowship
David Stedman, engelsk baptistpræst orienterede om arbejdet i African Pastors Fellowship.
Visionen for arbejdet er at udruste kristne ledere og skabe mulighed for kristen tjeneste i et land, hvor
60‐90% af præsterne ikke har modtaget nogen uddannelse.
Hjælpen består af træning af præster, hjælp med litteratur og praktisk hjælp som f.eks. en cykel, lys til
en landsby o.l.
Flagskibsprojektet er Evitabu – man tilbyder en tablet med en app med bibliotek, tekster, video m.m. til
hjælp for den enkelte. Et nyt projekt, man har store forventninger til.
6. Basis – teologisk grunduddannelse v/Lasse Åbom, Immanuelskirken, Aarhus
Der er p.t. 26 tilmeldte til denne uddannelse, der starter januar 2019. Nyt hold startes op i ja‐
nuar 2020. Lasse Åbom modtager tilmeldinger allerede nu. Glædeligt med den store efterspørg‐
sel.

Studiecenter for menighedsbaseret teologi ‐ Henrik Holmgaard, Bethelkirken, Aalborg
Torben Andersen orienterede om, at BaptistKirken, Apostolsk kirke og Vineyard samarbejder om
dette projekt og arbejder på en deltids ansættelse af Henrik Holmgaard pr. 1.1.2019.
Henrik Holmgaard orienterede derefter om uddannelsen, hvis formål er at bibringe de teologi‐
studerende en viden og erfaring om frikirker, som de ikke får gennem den teologiske uddan‐
nelse.
P.t. er der 30 unge i frikirkeverdenen, der læser teologi og ønsker at blive præst eller menigheds‐
plantere.





Man arbejder ud fra 4 hovedområder:
De studerende skal være lokalt forankrede og følge en præst
De studerende skal være en del af regionale læringsnetværk
De studerende skal være '"frikirke scholars"
Man ønsker at arbejde ud fra et skandinavisk netværk.
P.t. står de 3 kirkesamfund bag økonomien, men man vil gerne have flere frikirker med, søge
fonde og private donationer.

7. Datoer:
Lederkonference 5.‐6. april 2019, Brandbjerg Højskole v. Jelling
Lone Møller‐Hansen orienterede om lederkonferencen. Hovedtaler bliver Karl Martin fra Edin‐
burgh. Man skal vælge to workshops ud af fire. Af hensyn til planlægning af overnatning bliver
tilmeldingsfristen allerede den 31. januar 2019
Regionalmøder i 2019 kl. 19.00‐21.30: ”En kirke på vej” – Fælleserklæringen
25. februar – Roskilde Baptistkirke
5. marts – Bethelkirken, Aalborg
6. marts – Brande baptistkirke
LK1: 22. juli 2019 på Lindenborg
LK2: 16. november 2019 i Vejle
8. Eventuelt
Lone Møller‐Hansen udleverede program for lederkonferencen.
Anette Olesen bragte en hilsen fra spejderkorpset og gjorde opmærksom på ”Gaver der gavner”,
hvor man kan være med til at sikre korpset momskompensation
Vibeke Dalsgaard orienterede om udgivelse af fastemateriale. Temaet i år er salmer og sange.
Bent Hylleberg orienterede om sit arbejde med at skrive om baptisters historie og efterlyste bil‐
lede af Føltved, Aalborg og Røtger fra Odense, ligesom han efterlyste materiale til belysning af
emnet: ”Hvad skete der i menighederne under besættelsen?”, som han også arbejder med for
øjeblikket.
Hanne Kiel, baptist.dk’s redaktør, orienterede om, at Persondataforordningen kræver, at der
fremover bliver indhentet samtykkeerklæring for at kunne oplyse navne på døbte og indtrådte i
baptist.dk, ligesom der kræves samtykke fra pårørende for at kunne oplyse om dødsfald i bladet.
Samtykkeerklæringer er udsendt til menighederne.
Ordstyrerne sluttede deres arbejde med at takke for god ro og orden, og Per Beck rettede en tak
til ordstyrere og sekretærer, hvorefter dagens sidste programpunkt, gruppearbejdet med fælles‐
erklæringen, gik i gang.

7. januar 2019
Sekretærer:

_______________________
Louise Varberg

_______________________
Bente Jensen

Referatet godkendt.
8. januar 2019
Ordstyrere:

_______________________
Ole Broholm Andersen

_______________________
Bodil Højbak Møller

_______________________
Per Beck, formand

_______________________
Torben Andersen, næstformand

