Referat af Landskonference 1, 2014, torsdag den 24. juli på Lindenborg
Landskonferencen blev indledt med nadver og mindestund. Der blev sunget, medens navnene på
døbte og nytilkomne til vore menigheder blev vist.

Dagsorden
Konstituering
1. Valg af ordstyrer og sekretærer
Andreas Højmark Andersen, Købnerkirken, og Signe Lund Christensen, Re-gen, blev valgt til
ordstyrere.
Bente Jensen, Vodskov, og Kirsten Bøgsted, Korskirken, blev valgt som sekretærer.
2. Valg af stemmetællere
Ulla Holm, sekretariatet
Anita Pedersen, Citykirken
Niels Kristensen, Vodskov
Ole Engel, Korskirken
Ole Broholm Andersen, Østervrå Frikirke
Erik Rugholm, Kirken i Kulturcenter Vendsyssel
3. Fortegnelse over stemmeberettigede
119 stemmeberettigede fra 42 menigheder, 10 fra 5 organisationer og 4 fra ledelsen, i alt 133
stemmeberettigede.
4. Forelæggelse af dagsorden
Ordstyrerne konstaterede, at Landskonferencen var lovligt indkaldt efter gældende regler. Herefter
gennemgik Signe Lund Christensen dagsordenen og oplyste, at pkt. 9.1. behandles først, fordi det i
tilfælde af vedtagelse giver stemmeret til den nye menighed.
Signe Lund Christensen anførte endvidere, at ’valg af revisor’ fejlagtigt ikke var anført på
indkaldelsen. Dette punkt foreslås af Ledelsen tilføjet som pkt. 10.3. Dagsorden blev herefter
godkendt.
Signe Lund Christensen sluttede punktet med at oplyse, at debatten optages, at et ønske om skriftlig
afstemning kræver 5 stemmeberettigede, samt at eventuelle ændringsforslag skal forelægges
skriftligt.

Beretninger
Formandens beretning v. Bent Hylleberg
Vi har i konferenceåret oplevet meget, vi kan glædes over. I international mission har vi fortsat det
gode samarbejde med vores partnerkirker i Burundi og Rwanda. Begge kirker har fået nye ledere.
Det blev vores privilegium at have Julien, formanden for Burundis Baptistkirke (UEBB), med på
LK2 i Vejle. Og på denne LK har vi haft besøg af generalsekretæren, Gato, fra Rwandas
Baptistkirke (AEBR). Men besøgene gik også den anden vej. Flere frivillige har igen arbejdet i
begge lande. Og det blev mit privilegium at besøge begge kirker i forbindelse med 75-års jubilæet i
Rubura, hvor godt og vel 20 nye præster blev ordineret til deres tjeneste i menighederne. Tak for
den indføring i international mission!

I international mission gik vi også nye veje. Ikke mindst pga. de mange migranter, vi har modtaget
her i landet fra Myanmar, indledte vi sammen med Folkekirkens Nødhjælp et projekt, hvor Lone
Møller-Hansen på vore vegne underskrev en samarbejdsaftale med Myanmar Baptist Convention i
forbindelse med fejringen af 200-året for kristentroens komme til Burma via baptister fra USA.
Vi lever i en global verden, hvor der er hårdt brug for mission og diakoni. På dette felt må vi ikke
svække vores indsats, tværtimod bør den styrkes. Ikke alene, fordi vi har midlerne hertil, men også
pga. de velsignelser, der i disse år kommer til os – ikke mindst i kraft af de mange flygtninge og
migranter, der skaber nyt liv lokalt i vore danske menigheder. I dag er nu 12 migrant-menigheder på
få år blevet en del af BaptistKirken her i landet. De tæller mere end 800 medlemmer – og lægger vi
hertil de migranter, der tilhører de ’gammel-danske’ menigheder, så skønner jeg, at op imod en ¼del af danske baptister er migranter! Det er en udfordring til os alle – til os, der var her, og til jer,
der er kommet hertil – men det er især en velsignelse til os, der af hudfarve er ’hvide’ – og aldrig
bliver andet trods sol og sommer!
Her til lands er der også meget, der glæder os. Vi har mange børn og unge der vokser til. Både i
menighederne og i BBU og DBS er opfindsomheden stor for at favne dem og oplære den næste
generation til kristentro, dåb og tjeneste i og ud fra menighederne. I året, der gik, mødtes vi som
ledelse ikke blot med vore børne- og ungdomsorganisationers ledelser, men også med KvindeNetværkets bestyrelse. Vi behøver hinanden, og vi behøver at trække på samme hammel for
Gudsrigets skyld, hvor det er oplagt.
Gennem året udbyggede vi samarbejdet med mange aspekter af dansk kirkeliv, bl.a. i forbindelse
med Bibelselskabets 200-års jubilæum. Vi fik en ny samarbejdsaftale med Kirkernes IntegrationsTjeneste, KIT, der styrker vort eget arbejde med integration – et arbejde, som Integrationsudvalget
slider bravt med. I det hele taget har vi som ledelse grund til at sige tak til alle vore arbejdende
udvalg. I en frikirke baseres jeres og vores virke selvfølgelig på frivillighed, der både må være
idérig og udholdende. Uden jer nåede vi ikke langt, når det gælder personale-pleje, ledelse og
uddannelse, teologisk refleksion, international mission, kommunikation og økonomi, stævne- og
jubilæums-fejring osv. Og uden en stor indsats fra vores 5 ansatte, skete der heller ikke meget i
BaptistKirken – hvis jeg må udtrykke det med en jysk underdrivelse!
Som ledelse har vi mødtes med Missionsforbundets ledelse et par gange i året, der gik. Vi forsøger
at forstå hinanden, vi får indblik i hinandens kirkeliv og teologiske tænkning, og vi planlægger
fælles sommerstævner m.v. Samarbejdet er godt. ’Hvor vil det tage os hen?’ – spørger flere. Det er
ikke godt at vide! – Prøv at forestille jer en række parallelle højhuse, der er bygget op side om side.
De står solidt! Hvad sker der, hvis vi begynder at ’skyde på’ dem fra siden? De begynder at svaje,
og i længden vil de falde sammen! – Prøv nu at sammenligne disse parallelle højhuse med de
danske frikirker. Vi byggede de fleste i 1800-tallet. I første halvdel af 1900-tallet brugte vore
forfædre mange kræfter på at afstive dem, så de blev solide. De stod der som bygningsværker, der
ikke havde meget med hinanden at gøre. – Så fulgte den sidste halvdel af 1900-tallet, hvor
kirkehusenes beboere begyndte at bygge broer mellem deres egne højhuse. Vi begyndte så at sige at
destabilisere vore ’kirke-søjler’ fra forskellige sider med et tværgående samarbejde: Evangelisk
Alliance, økumenisk arbejde og karismatisk fællesskab slog revner i ’højhusene’. Hvad vil der ske,
når vi bevidst – sådan fra siden – slår til vore historiske kirkesamfund, der parallelt med hinanden
rager op mod himlen? Ja, samarbejder vi for meget, så ramler søjlerne … vore kirkesamfund
nedbrydes! Det er den øvelse, vi i Missionsforbundet og Baptistkirken er i gang med – med et par af
de historiske kirke-højhuse fra 1800-tallet! Og vi gør det i god tro – faktisk i god kristentro!
Hvornår styrter de? Hvad skal der bygges i stedet? Hvem ser klart i den støvsky, der følger med
styrtet? Vi tror, vi gør det rette på vej ind i det 21. århundrede! Det gælder kristnes enhed, både

lokalt og nationalt. Vi handler i tro – og beder om klarsyn! Vi må handle sådan – for evangeliets
skyld og for vort folks skyld!
I ledelsen – dvs. hos os, der har fået den opgave at favne alt det nævnte – blev vi også mødt med
udfordringer, der kom til os udefra. Den slags tager tid, der burde være brugt på noget mere
konstruktivt. Jeg tænker på, at SKAT fratog ca. 1/4 af vore menigheder mulighed for skattefradrag
for vores bidrag – nemlig dem af os, der tilhører menigheder på under 50 medlemmer. Det er der
kommet et forslag ud af, som vi her på LK skal forholde os til. Herudover vil vi følge op på den
forskelsbehandling, som SKAT har skabt blandt vore menigheder – og det gør vi fortsat både ved
henvendelser til ministeriet og via vore politikere. Om vi kan vende modvinden, kan kun tiden vise!
Som ledelse har vi gennem året haft et humørfyldt samarbejde, selv om vi gennem nogle måneder
har vidst, at dé to af os, der bærer kontinuiteten med sig fra den tidligere ledelse, ønskede sig
fritaget for arbejdet efter LK. Hertil kom, at vores næstformand for godt én måned siden af
samvittighedsmæssige grunde ønskede at udtræde af ledelsen i utide. Det må vi selvfølgelig tage til
efterretning, men vi vil ikke gøre det uden at sige tak for indsatsen til jer begge, Claus Mester-C og
Evelyn Amara. Og det bringer mig så til årets vanskeligste problemstilling om forholdet til en evt.
velsignelse af homofile par i vore menigheder. I et jubilæumsår kaster denne debat en skygge ind
over fællesskabet, men jubilæet kan også give anledning til at se problemstillingen i et historisk
perspektiv. Det vil jeg gerne prøve.
BiD er ’et fællesskab af selvstændige menigheder’ står der i vore vedtægter (§ 3). Sådan har det
altid været. Men på trods af det har vi gennem tiden haft forskellige modeller for samarbejdet. Siden
1865 har menighederne afholdt årlige konferencer. På de første konferencer diskuterede vore fædre
alting, og de tog beslutninger om snart sagt alt – også om forholdet til fx det aktuelle, politiske liv.
Efter at Louis Pio havde grundlagt den socialistiske arbejderbevægelse i 1871, gik der ikke ét år, før
konferencen havde vedtaget, at det er ’aldeles uforeneligt med Christendom at holde bladet
’Socialisten’!’ Også om menighedernes indre anliggender tog de beslutninger, fx udtalte
konferencen i 1898 ’sin misbilligelse af, at kvinder udretter en menighedstjeners gerning ved
nadverbordet’. Vi trækker på smilebåndet, men det var lige så alvorligt for dem, som vores samtale
om homofili er for os!
Sådanne vedtagelser skabte naturligvis splittelse. Det var ikke holdbart at binde hinanden på den
slags spørgsmål. I 1904 kom derfor et sporskifte. Baptister skulle fortsat drøfte tros- og lærespørgsmål på konferencerne, men drøftelserne skulle ikke længere skrives i referat. Derimod skulle
det daværende månedsblad ved dets redaktør, P. Olsen, tage ansvaret for at påvirke danske baptister
i politiske, kulturelle, sociale og kirkelige spørgsmål i et forsøg på at give deres virke ’et kraftigere
sving og en videre horisont’. Det betød ikke, at konferencerne blev ligegyldige. Det var her
samtalen fandt sted. Og undertiden blev der også vedtaget resolutioner, der blev sendt til pressen,
når man blev nogenlunde enige om indholdet. Og årsmøderne sendte gennem mange år en særlig
hilsen til kongehuset! For at gøre en lang historie kort er det vigtigt at fastslå, at baptister altid har
været diskuterende, og åbenhed i samtalerne har været en dyd.
Mig bekendt har vedtægternes eksklusions-paragraf aldrig været anvendt eller sat i spil. Der var
optræk til det, da Århus menighed i 1984 havde vedtaget ’det overførte medlemskab’. En række
præster og menigheder ønskede menigheden udelukket, men ledelsen afviste det med den
begrundelse, at BiD er ’et fællesskab af selvstændige menigheder’. Derimod afviste de ikke
samtalen, der havde fundet sted gennem flere år og fortsatte på synoden (et særligt årsmøde) samme
år. I dag har næsten alle menigheder ændret kirkesyn siden 1984: Det ’overførte’ eller ’åbne’
medlemskab har erstattet vort klassiske syn ved optagelse af barnedøbte, der ønsker at leve med hos
os. I spørgsmålet om evt. velsignelse af homofile vedtog LK2 i Vejle 2012 – efter ledelsens forslag
– med et spinkelt flertal en ’udtalelse’, hvor LK ’ikke anbefaler menighederne at vie eller velsigne

homoseksuelle par’. Da vi som ledelse erfarede, at 3 menigheder ikke fulgte denne henstilling,
udsendte vi ’et hyrdebrev’ til menighederne. Tidligere på året havde Frikirken Brønderslev sendt en
begæring om, at de ønskede at forlade fællesskabet, hvilket vi beklagede, især fordi det fandt sted
uden kontakt og dialog. ’Hyrdebrevets’ indhold skal ikke gentages her. Men I må gerne vide, at vi
her valgte at betræde den samme vej, som baptisterne har gjort i bl.a. England.
Jeg vil gerne aflive et par myter. Det er ikke korrekt, når det siges, at ledelsen ikke har villet bruge §
9 om udelukkelse af de tre menigheder – for et sådant forslag har vi ikke haft nogen reel drøftelse af
i ledelsen. Det er heller ikke korrekt, at ledelsen skulle mene, at spørgsmålet om velsignelse af
homofile er uproblematisk. Den tidligere ledelse bad Teologisk Forum om at udarbejde et papir
herom. I nyere tid har der ikke været brugt så mange kræfter på et enkelt emne som dette – hverken
af den forrige ledelse eller af Teologisk Forum. Og som menigheder blev I sjældent klædt så godt
på mhp. lokale drøftelser og eventuelle beslutninger. I dag vil jeg afslutningsvis sige 3-4 ting, der
sætter denne kontrovers i perspektiv.
Først giver jeg nogle af jer ret, når I siger, at vi ikke har fora, hvor vi kan drøfte lærespørgsmål af
denne type. Vi kan i dag ikke – som i 1904 – bruge vort blad. Vores tidligere formand måtte
tilkendegive, at den debat, der fandt sted på de sociale medier forud for LK2 i 2012, var af en sådan
mangel på lødighed, at han ikke ønskede at deltage i den på fx mails og facebook. Jeg har givet
udtryk for det samme. Vi må desværre konstatere, at sådanne nye kommunikationsformer heller
ikke er brugbare – modsat engelske baptister, der har oprettet et forum for netop en sådan samtale
på deres www. Og på LK’erne har vi skåret vores forhandlingstid ned til et sådant minimum, at der
ikke gives tid til en samtale, hvor vi lytter til hinanden og forsøger at forstå hinanden. Hvis ikke
andre kan fremsætte et bedre forslag, vil jeg foreslå, at vi afholder ’en synode’ med et par dages
drøftelser i forbindelse med sommerstævnerne i 2016, 2018 og 2020. Synoden skal forberedes godt
og grundigt, ligesom de tidligere synoder i 1976 og 1984 blev det. Og de skal have samme karakter
– med bibelstudier, drøftelse af teologiske og etiske emner, herunder ikke mindst bibelbrug og
kirkesyn. Vores aktuelle ’samtale’ om homofili afslører, at vores underskud på kompetencer bl.a.
ligger her. Min omtale af de mange nye migranter i vores kirke kalder også på et teologisk arbejde.
Den interkulturelle samtale er nødvendig for os alle. Og når vi evt. udvider vort samarbejde med
Missionsforbundet, vil det være oplagt, at vi planlægger og gennemfører sådanne studier sammen –
og som sagt bruger fælles tid på sommerstævnet til et stykke nødvendigt teologisk arbejde.
’Synode’ betyder på ’samme vej’!
Dernæst må vi igen lære at samtale indbyrdes med respekt for hinanden. Og vi må give os selv lov
til at være indbyrdes uenige. Den amerikanske baptismes pionér formulerede det på denne måde:
’Jeg vil kæmpe for min ret til at tænke, tro og tale frit, men også for min modstanders ret til at gøre
det samme, idet jeg samtidigt forbeholder mig ret til at være uenig med ham!’ Hvis vi skal være tro
mod ét af vore grundlæggende gener, må der være plads til enhed, der er præget af mangfoldighed.
Det er ikke altid let at eje denne respekt selv blandt trossøskende! I vort verdensomspændende
fællesskab som baptister – i BWA – har det været nødvendigt at lave et sæt spilleregler med titlen:
’Principper og retningslinjer for baptisters indbyrdes relationer’. Vores generalsekretær har taget
initiativ til, at det bliver oversat til dansk. Heri hedder det bl.a.: ’Vi véd, at baptister er kendt for at
have stor bredde, når det gælder meninger og synspunkter på mangt og meget, også på det, der er
’sandhed’. Alligevel elsker og accepterer vi hinanden. Hvis vi opdager, at et synspunkt har alvorlige
mangler, udfordrer vi hinanden som medlemmer af den samme familie, hvor vi elsker hinanden
frem for at betragte hinanden som fremmede og fjender. Selv det at rette på noget, der betragtes
som fejlagtigt, må gøres med kærlighed’. – Disse retningslinjer vil hurtigst muligt blive sendt til
menighederne. Lad os alle tage ved lære af dem!
Sidst men ikke mindst vil jeg minde om et grundtræk ved at være Jesu Kristi kirke. I det nævnte
BWA-dokument hedder det: ’Kristne er fejlende mennesker, og vi er syndere, der er frelst af nåde.

Derfor kan vi ikke hævde, at vor kundskab og indsigt er fri for fejl. Vores påstande og
overbevisninger må respekteres med ydmyghed og med bøn om, at den Hellige Ånd leder os, når vi
samtaler og lytter til hinanden’! – I årets historiske jubilæums-perspektiv er det værd at minde om,
at der gik en splittelse ned gennem flere af de første danske baptistmenigheder. Der opstod en
’syndfrihedslære’, hvor flere hævdede, at kristne allerede er ’fuldkomne’: Vi har fundet sandheden,
samtalen er unødvendig! Udelukkelser og nye menighedsdannelser fulgte i kølvandet, hvor den
slags forkyndelse lød. Lad os aldrig falde i den grøft – heller ikke når det gælder homofilispørgsmålet. Ingen af os er helt fremme. Vi er alle ’kirke undervejs’ – også i indsigt og dømmekraft
– og lad os være taknemlige for det! I ’den fuldkomne menighed’ er der ikke plads til mange af os!
Og mener vi det, er det værd at minde om, hvad Paulus ønsker, vi skal fastholde. Og det skriver han
af alle steder i hans store kærligheds-kapitel. I stedet for det fuldkomne ’ser vi nu et sløret,
gådefuldt spejlbillede, men en dag vil vi se alting, som det er. Nu forstår vi kun en del af helheden,
men til den tid vil vi forstå det hele – på samme måde som Gud forstår og kender os!’
En af de store styrker iblandt os er, at uanset forskelle og divergerende synspunkter har vi kunnet
følges ad, når fryderåbet lyder: ’Her er evangeliet! Her er dåb og nadver! Her er fællesskabet! Her
er opgaven for Guds folk. Her er mission for Guds rige!’ Lad os fastholde den gamle prøvede regel:
’Enhed i det centrale, frihed i det perifere og kærlighed i alt!’ I det lys vil jeg spørge: Er en evt.
vielse af homofile så centralt et emne, at dét kan bære en skelnen mellem sand og falsk kirke – med
efterfølgende brud på vores kirkelige fællesskab? Det mener jeg ikke. Så har vi byttet om på periferi
og centrum. Sammenhængskraften ligger i nåden, i kærligheden og i Guds mission! Jeg vil gerne –
med det begreb, som jeg citerede ovenfor fra det nævnte BWA-papir – pege på en alternativ vej:
Nødvendigheden af, at vi alle indser, at vi ikke tilhører ’den fuldkomne kirke’, men ’den fejlende
kirke’. I ’den fejlende kirke’ er der på baggrund af evangelium og lovsang plads til en samtale om
lære og liv, om tro og etik, om spiritualitet og mission, mens vi endnu er undervejs. Jeg vil gerne
være sammen med søstre og brødre i en ’fejlende kirke’, hvor vi er fælles om at lytte til evangeliet,
og hvor vi tager os tid til at drøfte ’det gode budskabs’ konsekvenser for livet i menighederne og for
os selv som efterfølgere af Jesus Kristus! – Om denne lyttende, diskuterende og fejlende kirke også
bliver sand kirke, det véd kun Gud! Og hos Ham er sagen i de bedste hænder! Dét er – apropos
sommerstævnets motto – at være ’sammen på vej’ … oven i købet i selskab med Den opstandne
Herre. Jeg er overbevist om, at Han også ledsager os på vej til vort Emmaus, sådan som han engang
– ifølge Lukasevangeliet – vandrede sammen med de to disciple på vejen til deres Emmaus.
Efterfølgende debat:
Formandsberetningen gav anledning til en del kommentarer.
Claus Mester-Christensen, Citykirken, ønskede en korrektion: Spørgsmålet om eksklusion af de
menigheder, der ikke havde fulgt Landskonferencens anbefaling vedr. vielser af homofile havde
været behandlet på ledelsesmøde foranlediget af CMC.
Bent Hylleberg: Tak til Claus Mester-Christensen for korrektionen. Spørgsmålet blev rejst af CMC
i en mail til ledelsen, men samtalen om spørgsmålet sluttede, da CMC sagde: ’Jeg ville ønske, vi
kunne tage paragraf 9 i spil’. Ledelsen har, som meddelt til menighederne, valgt at være tro mod
den tidligere ledelses udsagn om, at dette ikke ville ske.
Derudover blev sagt:
Jeg oplever det som hovmodigt, når homofili-debatten sammenlignes med debatten om
medlemskab.
Er der tidligere menigheder, der har trodset en anbefaling fra Landskonferencen om, hvad man skal
gøre?
Har man overvejet konsekvenserne af spørgsmålet for samarbejdet med de øvrige kirkesamfund,
specielt med Missionsforbundet?
Hvem er de tre menigheder? Det blev oplyst, at det er Købnerkirken, Tølløse og Århus.

Homofile er mennesker, vi skal omfatte med kærlighed, men flere udtrykte, at de efter megen
læsning, drøftelser og tanker ikke kan medvirke til vielser af homofile.
Vi er et forpligtende fællesskab, kan vi spænde så vidt i forskelligt syn på dette og stadig være i
fællesskab?
Der blev udtrykt frygt for reaktionerne, hvis medierne omtaler vort forskellige syn i denne debat.
Der er brug for tid til en god dialog, gerne en synode med megen tid til debat.
Vi bør have respekt for hinandens synspunkter i denne debat. Jeg føler mig ramt, når nogle siger,
jeg gør grin med Bibelen, fordi jeg har mit synspunkt. Vi må kunne leve med at være uenige, ikke
konkludere – det, du mener, er forkert, ergo er du ikke rigtig kristen!
Mange menigheder er stadig i samtale om dette spørgsmål.
Bent Hylleberg afsluttede debatten med at konstatere, at ledelsen bakker op om Mogens Andersens
udmelding fra LK2 i Vejle 2012, således at § 9 om udelukkelse ikke bør tages i brug i denne sag.
Efterfølgende inviterede Bent Hylleberg og Lone Møller-Hansen til yderligere samtale og drøftelse
om vielser af homofile samme aften.
Den mundtlige beretning blev taget til efterretning.
6. Forelæggelse af BaptistKirkens årsberetning 2013-2014 til godkendelse
Der var følgende kommentarer:
1. del ledelsens beretning:
Side 25 - Svend Eli Jensen oplyste, at ledelsen har modtaget revideret regnskab, budget, rapport om
modtagne ydelser og samarbejdsaftale fra KIT. Samarbejdet fortsætter i 2014.
2. del - interne udvalg s.28-33
Side 30 - Bent Hylleberg ønskede at korrigere personaleudvalgets beretning. Jeg har tilføjet et afsnit
uden kontakt til skribenten. Den omtalte liste fra personaleudvalget er intern. Der laves nu en
fortegnelse over præster og medarbejdere, der gør tjeneste. Denne kan rekvireres.
Side 31 - Lotte Holm Boeriis - børn og unge, der kan læses om på www.dbs.dk – ikke DDS.
3. del - side 33-39
Side 37 - Lone Møller-Hansen udtrykte en stor tak til Jacob Broholm Møller for deltagelse i Danske
Kirkedage. LMH efterlyste personer, der ville indgå i udvalget for Danske Kirkedage i København.
Hanne Kiel - grundet sygdom er der ingen årsberetning fra baptist.dk. Tak for tilliden i valget af
redaktør og for den økonomiske håndsrækning ved årsskiftet. Der planlægges 7 numre såvel i 2014
som i 2015. Hanne Kiel nævnte redaktionsmedlemmerne og den nyligt tilknyttede fotograf. Bladet
arbejder med input fra en referencegruppe. baptist.dk er medlemmernes blad, så der lød en
opfordring til at komme med ideer, ligesom det er ønskeligt med flere redaktionsmedlemmer.
baptist.dk kan desuden fås på lydfil.
Søren P. Grarup, Silkeborg, efterlyste dato på de skrevne indlæg i årsberetningen.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Regnskab og budget
7. Forelæggelse af BaptistKirkens reviderede årsrapport med status til godkendelse
Ulla Holm forelagde årsregnskabet i hovedtræk: Det komplette regnskab er udsendt til
menighederne og ligger på BiDs hjemmeside.

Vi havde overskud på basisregnskabet i 2013, økonomien er stabil – det går i store træk, som vi
regner med. Likviditeten er god og kan klare de udsving, der er i indtægter og udgifter.
Egenkapitalen er øget en smule, hvilket ikke er et mål i sig selv, men endnu et tegn på stabil
økonomi.
Basisbidraget fra menighederne, der er vores største bidragyder, nåede budgettet, mens bidrag til
vores egne projekter ligger under budgettet. Ser vi på udviklingen de sidste 11 år og indregner
inflation og prisudvikling, viser menighedsbidragene faldende tendens. Det største fald er i
projektindbetalingerne, hvilket til dels skyldes, at mange menigheder i dag har egne projekter.
Basisudgifterne holder sig under budgettet, hovedparten går til løn, administration og sekretariat.
Vedr. projektudgifter går størsteparten til projektet "Børn i Rwanda og Burundi".
Årets resultat er et overskud på kr. 271.308. Vore samlede aktiver udgør kr. 15.350.653. Af disse er
14,4 mio. kr. værdipapirer og likvide konti.
Svend Eli Jensen supplerede:
Af den samlede egenkapital på 10,6 mio. kr. udgør de bundne formålsbestemte reserver 7,5 mio. kr.
og den frie egenkapital 3,1 mio. kr.
Af det samlede beløb for værdipapirer og likvide konti på 14,4 mio. kr. skal der reserveres til
bundne formålsbestemte reserver, ikke afregnede indsamlinger og modtagne projektindtægter,
hensættelser til Præsternes Hjælpefond og skyldige poster – i alt 12,2 mio. kr. Fri likviditet er
herefter 2,2 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende til at klare løbende likviditetsudsving.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
8. Vedtagelse af budget for året 2015 (behandles på Landskonference 2)

Forslag fra ledelsen
9.1 Forslag om optagelse af to nye menigheder:
9.1.1 International Temple Bridge Bible Ministry, afrikansk menighed i Hedehusene
9.1.2 Immanuel Chin Church, Bornholm, burmesisk menighed i Rønne
Lone Møller- Hansen indledte med at fortælle, at International Temple Bridge Bible Ministry har
trukket sin ansøgning på nuværende tidspunkt.
Lone Møller-Hansen præsenterede Immanuel Chin Church, Bornholm, der er stiftet 1. januar 2014.
Menigheden er ligeledes medlem af Christian Fellowship i Danmark. Menigheden ses at overholde
standardvedtægter for baptistmenigheder og er den 5. chin menighed i Baptistkirken. Baptistkirken
Bornholm har lovet at være kontaktmenighed for menigheden.
Optagelse af menigheden blev enstemmigt vedtaget.
9.2 Forslag vedr. ’Støtte til mission i og udvikling af mindre menighedsfællesskaber’
Svend Eli Jensen redegjorde for ledelsens forslag til projektet, der er detaljeret omtalt i
forberedelsesmaterialet. På spørgsmål blev det bekræftet, at projektet også kan bruges ved
menighedsplantning samt af nye menigheder.
Der blev inviteret til et efterfølgende møde på sommerstævnet for de specielt interesserede, ligesom
det senere bliver afgjort, om der er behov for en temadag for de mindre menigheders udfordringer.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget

9.3 Forslag til ’BaptistKirkens fælleserklæring 2014-2019’
Bent Hylleberg forelagde Ledelsens forslag til ny fælleserklæring. Under den efterfølgende debat
blev følgende ændringsforslag fremsat:
Ole Lundegaard, Korskirken, foreslog forslagets tredje afsnit slettet: ’BaptistKirken er et synligt
fællesskab af levende menigheder, der har en autentisk Kristus-centreret ledelse, som udruster og
opmuntrer til missional tjeneste’.
Ændringsforslaget blev vedtaget.
Anne-Marie Winther, Vrå, foreslog nyt tredje afsnit med følgende tekst: ’Baptistkirken i Danmark
er en frikirke uafhængig af staten og er en kirke, der praktiserer troendes dåb’.
Ændringsforslaget blev forkastet.
Afslutningsvis foreslog menighederne i Roskilde og Aarhus en tilføjelse af sætningen: ’For at
opfylde vort fælles kald som menigheder sendt til verden, bygger fællesskabet i BaptistKirken på
tre grundlæggende værdier’.
Ændringsforslaget blev vedtaget.
Den samlede fælleserklæring – med de vedtagne ændringer – blev sat til afstemning og vedtaget.
9.4 Præsentation af forslaget til evt. nyt logo for BaptistKirken
Lone Møller-Hansen orienterede kort om det vindende forslag til nyt logo, der blev præsenteret
under jubilæumsfesten. Alle menigheder modtager plakater med forklaring på logoet. Det giver
mulighed for at kigge nærmere på forslaget, der sættes til afstemning på Landskonference 2 i
november. Her skal besluttes, om det nye logo skal anvendes, eller man fortsætter med det
splintrede kors.
9.5 Orientering fra ledelsen
Bent Hylleberg orienterede om, at Lone Møller-Hansens arbejdstid sættes op fra 50 til 60 % grundet
stort arbejdspres. Opgraderingen er sket pr. 1.7.14 og rummes i det vedtagne budget.
Søren P. Grarup, Silkeborg, bad ledelsen overveje, hvad vi kan gøre for at få yngre mennesker til at
stille op til ledelsen. Vi har et demokratisk problem. Arbejdspresset er for stort nu.
Lone Møller-Hansen orienterede om, at der 20.-21. marts 2015 afholdes lederkonference på
Vingstedcentret i Vejle, hvortil menighedsråd og ledere inviteres.

Valg
10.1 Formand for Baptistkirken i Danmark (valgperiode et år)
Bent Hylleberg (foreslået af Ingstrup menighed) valgtes til formand med 108 stemmer.
Der blev afgivet 127 stemmer. (16 blanke og 3 ugyldige stemmer)
10.2 To medlemmer til ledelsen (valgperiode to år)
Der er indkommet 3 forslag:
Karin Christiansen, foreslået af Vrå Baptistmenighed
Merethe Gjerløv, foreslået af Silkeborg Baptistmenighed
Ib Bermann Schmidt, foreslået af Midtsjællands Baptistmenighed
Karin Christiansen valgtes med 106 stemmer
Merete Gjerløv valgtes med 80 stemmer
Ib Bermann Schmidt fik 20 stemmer, og blev dermed suppleant.

Der var 5 blanke stemmer, 1 ugyldig.
Lone Møller-Hansen sagde TAK til Claus Mester-Christensen og Evelyn Amara for samarbejdet i
ledelsen. Lone gav udtryk for, at Evelyn havde vært en pioner for migrant menighederne.
Evelyn takkede for sin tid i ledelsen.
10.3. Valg af revisor
Forslag om genvalg af revisor Evan Klarholt.
Evan Klarholdt blev enstemmigt genvalgt.

Missionsdrøftelse
11. ’Det skal fortsætte, men hvordan?’
Punktet udskydes til Landskonference 2 i november

Kommende sommerstævne og landskonferencer
12. Fastsættelse af tid og sted for afholdelse af:
• Landskonferencens 2. samling 2014: Lørdag den 15. nov. kl. 10 i Odense Baptistkirke
• Sommerstævnet i 2015 foreslås afholdt i uge 30 (19.-25. juli) på Efterskolen Lindenborg
• Landskonferencens 1. samling 2015: Mandag den 20. juli kl. 13.30-17.00
Ordstyreren oplyste, at de to første punkter er orientering. Landskonferencen foreslås flyttet til
mandag i uge 30 grundet BWA kongres i Durban senere i uge 30 i 2015. Forslaget om afholdelse af
Landskonference 1 den 20. juli 2015 blev vedtaget.
13. Eventuelt
Dorthe Lund, Roskilde, udtrykte et ønske om asfaltering af grusvejene på Lindenborg. Dorthe Lund
blev henvist til sommerstævnets evalueringsskema.
Casper Jonstrup Hansen, Immanuelskirken, Århus: Opfordrede til, at vi får klaret vore stridigheder
– ellers taber vi den unge generation.
Bent Hylleberg sluttede med en tak for valget og tak til Signe og Andreas for at være gode guider.

Afslutning
Forbøn for ledelse og ansatte ved Knud Rønne Hansen.

Tiltrædelse af referat:
Andreas Højmark Andersen, ordstyrer
Signe Lund Christensen, ordstyrer
Bent Hylleberg, formand
Svend Eli Jensen, næstformand
Tillæg til referatet fra LK1
Formandens beretning ovenfor er bragt efter manuskript. Citykirken har efterfølgende påpeget, at
der af lydoptagelsen fremgår, at formanden sagde følgende i sin beretning: ’Jeg tror, det er vigtigt,
at vi engang imellem afliver et par myter, og det vil jeg også gerne gøre her. Det er ikke korrekt, når
der siges, at ledelsen ikke har villet bruge § 9 om udelukkelse af de tre menigheder – for et sådant

forslag har ingen bragt til ledelsens bord, og det har ikke været på vores dagsorden på noget
tidspunkt’.
Som følge heraf ønsker Citykirken, at følgende kommer til at fremgå eksplicit af referatet: ’At
spørgsmålet om brug af Vedtægternes § 9 var blevet rejst skriftligt overfor ledelsen, at ledelsen
havde drøftet spørgsmålet og at ledelsen herefter valgte ikke at ville bringe § 9 om eksklusion i
spil’.
Ledelsen har drøftet ovenstående med Landskonferencens sekretærer og ordstyrere, der har
godkendt dette tillæg. Information herom blev tilsendt menighederne sidst i oktober 2014.

