Referat af Landskonference 2
Den 16. november 2019 i Apostolsk Kirkecenter i Vejle.

Landskonferencen blev indledt af formand Per Beck. Torben Andersen og Vibeke Dalsgaard forrettede
nadvergudstjeneste. Herefter var der inden forhandlingerne et oplæg om frivillighed v/Rie Skårhøj.

1. Konstituering
Valg af ordstyrere:
Ordstyrer: Ole Broholm Andersen, Østervrå Frikirke
Viceordstyrer: Bodil Højbak Møller, Korskirken Herlev
Valg af sekretærer:
Sekretær: Louise Varberg, Karmelkirken
Vicesekretær: Kirsten Bøgsted, Korskirken Herlev
Antal stemmeberettigede:
115 stemmeberettigede fra 38 menigheder, 5 organisationer samt ledelsen
Valg af stemmetællere:
Oluf Jensen, Midtsjælland
Peter Olesen, Frederikshavn
Henry Mølhede, Randers
Susanne Andersen, Kvindenetværket
Torsten Wendel-Hansen, Odense
Ulla Holm, Sekretariatet
Ole Broholm Andersen konstaterede, at konferencen var lovligt indvarslet, og at forsamlingen var
beslutningsdygtig. Han forelagde herefter dagsordenen, som blev godkendt af forsamlingen.

2. Forslag til budget 2020
Ulla Holm indledte med at orientere om status for indeværende år. 60 % af menighedernes bidrag er
kommet ind på nuværende tidspunkt. Selv om det er lidt mindre end sidste år, er der håb om, at det
retter sig, og at vi når budgettet. De store gavebeløb bl.a. i form af arv, som BiD har modtaget i år,
bliver reserveret til de angivne formål til senere anvendelse, idet vi ikke kan nå at bruge dem i år.
Ulla Holm forelagde herefter budgettet for 2020, som fremlægges med underskud. Bidraget fra
menighederne budgetteres uændret i forhold til indeværende år, mens beløbet til andre indtægter er
højere, idet årsregnskabsloven kræver, at alle indtægter og udgifter påføres – ikke kun i form af
resultat i forhold til den enkelte aktivitet. Omkostningerne er hævet, dels fordi ansættelsesgraden for
generalsekretær og kommunikationsmedarbejder samlet set er hævet, dels p.g.a. ansættelsen af Jan
Kornholt som menighedsudvikler. Per Beck kommenterede budgetforslaget. Hvis alle menigheder lever
op til de aftalte 7,5% af menighedsbidraget, vil vi være i stand til at nå budgettet.
Budgettet blev vedtaget med stort flertal ved håndsoprækning. 1 stemme imod.

3. Støtte til menighederne
a.

Menighedsudvikling v/Jan Kornholt.
Jan Kornholt orienterede om det nye projekt, som han har ansvar for. Jan vil være til rådighed for
menighederne fra 1. januar 2020, og han vil kontakte alle menigheder senest den 1/7. Tilbuddet
indeholder inspiration og rådgivning til udvikling i form af foredrag, møder i mindre forum,
tilrettelæggelse af workshops, formidling af relevante ressourcer i forhold til konkrete behov m.m.
Der vil være fokus på ledelse og strategi. Vigtige områder er f.eks. omsorg, undervisning, sang og
musik, fokus på børn og unge, PR. Projektet vil blive afsluttet med en rapport.

b.

Innovativ Kirke v/Torben Andersen.
Torben Andersen rettede en tak til Jan Kornholt for at påtage sig opgaven som
menighedsudvikler. Herefter bragte han en hilsen fra Charlotte Bekker Willer og Mette
Holmgaard og orienterede om status på projektet Innovativ Kirke.
Charlotte Willer har haft projekter i forskellige menigheder og er p.t. i gang med arbejde i Nyrup.
Samtaler i menighederne føder nye ideer. Mette Holmgaard er i gang i Sindal og Vrå menigheder.
Det gælder om at finde ressourcer i den lokale menighed. Det koster 500 kr. pr. besøg i
menighederne for konsulenternes vedkommende, mens det er gratis at få besøg af
generalsekretæren. I december vil der blive afholdt et møde mellem Torben Andersen, Charlotte
Willer, Mette Holmgaard og Jan Kornholt. Torben Andersen vil koordinere arbejdet i de to
projekter. Der kommer en ny flyer, som beskriver indsatsen. BaptistKirken opgraderer. Vi står
fælles om denne opgave. Generalsekretæren har stort fokus på migrantmenighederne, men også
andre. Man kan henvende sig ved behov.

c.

Menighedsplantning og nye trosfællesskaber v/Lars Midtgaard.
Lars Midtgaard orienterede om arbejdet med menighedsplantning. Anders Hyldgård, Pandrup og
Scott Tuminello, Regen/Kristuskirken danner sammen med Lars Midtgaard et team, som skal
udarbejde forslag til BiDs ledelse om, hvordan vi i BiD skal arbejde med menighedsplantning. Der
er tre fokuspunkter:
1.

2.
3.

Kultur. Der er ingen kultur for menighedsplantning i BiD, det er vigtigt at præster og ledere
taler sammen om dette for at udfordre denne kultur. Kan drøftes på temadage,
sommerstævne m.m.
Strategi. Hvad er menighedsplantning? Hvilke steder vil vi fokusere på? Der er økonomi i det.
Menighedsplantningspakke. Der skal besluttes, hvordan menighederne udrustes bedst.

4. Uddannelse
a.

Basis – Teologisk grunduddannelse v/Lasse Åbom, Aarhus
Lasse Åbom fortalte om kurset. Målgruppen er dem, der gerne vil have svar på spørgsmål om
Gud og Bibelen, hvad enten det er som baggrund for en tjeneste i menigheden eller hvis man
udelukkende har personlig interesse. I år er der 25 deltagere fra 17 menigheder. Kurset er toårigt,
men det er igen muligt at melde sig til januar, hvor overskriften er teologi og forkyndelse. Der er 6
samlinger årligt, og prisen er 1500 kr. pr. år. Kurset kan betragtes som en kilde til ny inspiration til
menighederne.

b.

Studiecenter for menighedsbaseret teologi (SCMT) Videohilsen v/Henrik Holmgaard
Henrik Holmgaard havde sendt en videohilsen, hvor han orienterede om arbejdet i SCMT.
Målgruppen er de teologistuderende, som får mulighed for at arbejde med frikirketeologi. Der er i
alt 25 i gang for øjeblikket. Der er især megen aktivitet i Københavnsområdet, hvor de lokale
præster støtter processen. Der er håb om fremgang i Odense og Trekantsområdet i det
kommende år. En ny gruppe har vist sig at have interesse i kurset, nemlig mennesker, som har
været aktive tidligere og har brug for ny teologisk træning.
29. og 30. januar bliver der arrangeret en konference på menighedsfakultetet i Aarhus om
menighedsbaseret teologi. Projektet bidrager til nyt liv i menighederne.

5. International Mission
Morten Kofoed bragte en hilsen fra Rwanda og Burundi fra Jonas Norgaard Mortensen og fortalte, at
Lise Emming Weber-Hansen og Jep Emming er på vej til Burundi for at arbejde med vandprojektet.
Morten Kofoed tager selv om kort tid til Myanmar.
Jean Jaques Masabo, formand for UEBB, bragte en hilsen fra menighederne i Burundi. Han fortalte om
kirkens mange aktiviteter. Baptistkirken i Burundi har 155.000 medlemmer og 65.000 børn. Der
arbejdes med evangelisation og oplæring samt uddannelse af nye præster. De prøver på at være
innovative, arbejder for ligestilling og bekæmper trafficking. Kirken har også et stort børne- og
ungdomsarbejde. Der er mange projekter, også i samarbejde med amerikanske organisationer,
projekter for handicappede, landbrugsprojekt og fødevareprojekt. Der døbes mange. Der rækkes bl.a.
ud til muslimer. Kirken er udbredt til hele landet, men der er brug for at bygge kirker i den sydlige del
af landet. Der er stadig brug for støtte fra Danmark. ”Burundis mennesker ønsker også en lys fremtid
som jeres”.
Vicomte Nkunda, leder af Dutabarane, bragte en hilsen fra stabsmedlemmerne i organisationen og
fortalte om arbejdet. Fra at arbejde med hiv/aids problematikken er organisationens arbejde udvidet
til også at omfatte kampen for fødevaresikkerhed, for beskyttelse af børn og imod kønsrelateret vold.
Det er en mission at reducere fattigdom og andet, der påvirker samfundet negativt. Organisationens
arbejde har betydning for samfundet. Samarbejdet med BiD betragtes som en velsignelse for Burundi,
både i form af evangeliet i ord, men også fulgt op af praktisk hjælp.

6. BaptistKirkens organisation og sammenhængskraft
Torben Andersen indledte emnet og talte om at skabe sammenhængskraft mellem menigheder i
forskellige dele af landet. Han nævnte tro, kultur, fælles engagement og relationer som vigtige
ingredienser heri. Gode fællesskaber kommer ikke af sig selv, men kan forsvinde af sig selv.
Opgaven som ledelse er at skabe sammenhæng mellem tro og relationer.
er Beck indledte samtalen. I samarbejde med Herlev menighed, der har varslet forslag om at udvide
ledelsen, har ledelsen valgt at indlede samtalen om sammenhængskraft på denne konference og
fortsætte den til LK1 2020 som en opfølgning på det på LK1 2019 forkastede forslag om udvidelse af
ledelsen. Per Beck beskrev kort indholdet og omfanget af ledelsesarbejdet. Han stillede spørgsmål
ved, om der er vilje til at stille forslag om kandidater – er det den rigtige måde, vi opstiller kandidater
på, eller er det for bureaukratisk? Det drejer sig om, at man skal give afkald på arbejdskraft til
kirkesamfundet.
Per Beck stillede spørgsmålet: Hvordan motiverer og inspirerer vi mennesker til ledelse?

Flere tog ordet.
• Det er vigtigt, at ledelsen vil/tør gå ind i en dyb samtale med den enkelte menighed
• Det skal beskrives, hvad opgaven består i
• Vi skal ændre måden, hvorpå vi omtaler BiD og ledelsen ”hvorfor gå ind i ledelsen, hvis det er
øretævernes holdeplads”
• Vi skal måske overveje en forslagskomité, der repræsenterer hele landet
• Der var meget godt ved den gamle missionskomité, som repræsenterede hele landet,
• Er vi stolte af vores kirkesamfund? Hvis vi er det, vil vi måske hellere stille op
• Mødestrukturen skal måske forenkles
• Vi skal kunne stå inde for retningen
• Vi skal huske åndeligheden
• Vi skal passe på, ikke at gøre modsætninger af åndelighed og organisation
Per Beck rundede af: Der er samling om andagt og bøn, men der er organisatoriske ting, der skal gøres.
Opfordrede til at tale videre i menighederne. Man kan skrive til sekretariatet, hvis man har nye ideer
og tanker.

7. Kalenderen
a. Regionalmøder i 2020 kl. 18.30-21.30
Hjørring den 26/2, Vaarst den 27/2, Brande den 4/3, Ringe den 5/3 og Herlev den 9/3, alle dage
med aftensmad.
b. LK 1: 20. juli 2020 kl. 10-17 på Lindenborg. Mødestrukturen med forhandlinger samlet på én dag
afprøves igen. Det tilrettelægges sådan, at der er god mulighed for aflevering af børn. Efter 2020
evalueres denne struktur.
c. LK 2: 7. november 2020, Apostolsk Kirkecenter, Vejle
d.
8. Eventuelt
Lise Willer bragte en hilsen fra Kvindenetværket og fortalte, at en del af den arv på 500.000, som
kvindenetværket har fået, ønskes brugt på at starte nye kvindenetværker eller på inspiration til
bestående. Ansøgning til Lise Willer senest den 15. marts 2020. Genopdag Kvindenetværkets
kvaliteter.
Johannes Aakjær Steenbuch, Teologisk forum præsenterede ny bog om Nadverteologi og gjorde
opmærksom på, at der var en bogpakke til hver menighed.
Annette Olesen, spejderkorpset fortalte om korpsets arbejde. Der har været event for hele korpset i
Odense Zoo, og 90 års jubilæum fejres på lejr på Øksedal til sommer. Annette gjorde opmærksom på
”Gaver der gavner”.
Mette Holmgaard, Mads Lindholm og Vibeke Dalsgaard arbejder på at opbygge et arbejde for diakoni
og omsorg.
Torben Andersen gjorde opmærksom på inspirationsmaterialet til fælleserklæringen.
Ole Broholm Andersen takkede for et godt møde.
Per Beck rettede en tak til ordstyrere og sekretærer for arbejdet igennem dagen og takkede for alles
deltagelse i mødet og for inspiration til videre arbejde, inden han læste fra 1. kor. 3, 6-9:
Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst, så hverken den, der planter eller den, der vander,
er noget, men det er Gud, som giver vækst.

Den, der planter og den, der vander, er ét, og enhver skal få løn efter sit arbejde. For vi er Guds
medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning.
Forsamlingen sluttede dagen med at bede Fader Vor og synge velsignelsen.
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