Referat af Landskonference 2, 2014,
lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense
Dagen indledtes med velkomst og andagt ved BiDs formand Bent Hylleberg. Herefter
fulgte missionsdrøftelsen ”Café BiD – en samtale med bid i” samt en kort hilsen fra
Èdouard Ntakirutimana, Rwanda.
Dagsorden:
Konstituering
1. Fortegnelse over stemmeberettigede:
Der var 115 stemmeberettigede fra 37 menigheder og 5 landsorganisationer samt 5 fra
ledelsen.
2. Valg af stemmetællere
Ulla Holm (Sekretariatet), Lise Willer (Kvindenetværket), Helene Gammelmark
(Holbæk), Asger Hylleberg (Brovst), Niels Kristensen (Vodskov), Gunnar
Christensen (Østhimmerland)

3. Valg af ordstyrere og sekretær
Ordstyrere: Ole Broholm Andersen (Østervrå Frikirke), Christian Bylund (Aarhus)
Sekretærer: Anita Lindholst (Aarhus) og Kirsten Bøgsted (Korskirken, Herlev)
4. Forelæggelse af dagsorden
Ordstyrerne konstaterede, at mødet var indkaldt i overensstemmelse med
forretningsordenens § 1.4 og 1.5. Dagsordenen godkendtes som forelagt.

5. Forslag
5.1 Afstemning om nyt logo for BaptistKirken:
På LK1 fik alle menigheder en plakat med hjem med forslag til BaptistKirkens nye logo. Vi vil
tage beslutning om, hvorvidt dette skal være vort nye logo fra årsskiftet 2014/2015.

Generalsekretær Lone Møller-Hansen redegjorde kort for forslagets baggrund og viste
logoet på storskærmen. Hun konstaterede, at det tilsyneladende ramte en moderne
trend, som man genkendte i flere andre forbindelser. Herefter var der anledning til
kommentarer fra såvel enkeltpersoner som repræsentanter for menighederne. Der
hørtes ikke mange udtalelser til fordel for det nye forslag. Mange fandt, at
hjerteformen ikke i tilstrækkelig grad signalerer kirkesamfund og kristendom. ”Lad os
pege på korset!”, blev der sagt. Flere havde ved første blik været positive, men var
senere kommet i tvivl. Ved forevisning for ”uindviede” bekendte, havde ingen gættet
på, at dette kunne være et kirkelogo.
Flere pointerede, at hvis vi er kede af det nye forslag, var det måske en idé at kigge på
det nuværende igen og eventuelt modernisere det. Baptistmenigheden Bornholm
havde medbragt et forslag med det kendte logo i en anden farve for at vise, at det er
muligt at tænke nyt.
Kunstneren bag det velkendte logo af Karl Heilesen lever stadig og har måske gjort
sig tanker om sagen. Det bør vi betænke.
Ordstyrerne foreslog herefter afstemning, der foregik ved håndsoprækning.
Spørgsmålet: ”Skal det udsendte, nye forslag være BaptistKirkens nye logo fra

2015?” fik ingen stemmer ”for” – et stort flertal ”imod” – få stemmer ”hverken for
eller imod”. Forslaget er hermed forkastet.
Ledelsen v/ Lone Møller-Hansen fremlagde herefter et nyt forslag, idet man havde
kontaktet kunstneren bag det nuværende logo, Karl Heilesen, og fået hans samtykke
til en eventuel nytænkning af det velkendte splintrede kors, evt. i nye farver.
Generalsekretæren viste herefter forslag, som andre af vore dygtige kunstnere havde
fremstillet i forskellige farvekombinationer. Ledelsen vil arbejde videre med de
foreliggende forslag og tanker.
5.2 Budget for 2015 fremlægges med henblik på vedtagelse. Bilag 1 i det udsendte
forberedelsesmateriale.
Svend Eli Jensen indledte med at give et overblik over, hvad landsorganisationen BiD
beskæftiger sig med, og hvordan de ca. 1,7 mill. kroner, som menighederne bidrager
med, anvendes. Menighedernes bidrag udgør ca. 60 % af basisudgifterne. Den
aktuelle økonomiske situation tillader os at bevare BiDs aktivitetsniveau uændret i
2015.
Ulla Holm fremlagde herefter budgetforslaget for 2015, som det forelå i det udsendte
bilag 1.
En kommentar fra Roskilde menighed opfordrede ledelsen til især at fokusere på
inspirations- og videreuddannelsesmuligheder for vore præster og ledere, som ”vi skal
passe godt på”. Roskilde menighed agter at stemme for 2015-budgettet men
forbeholder sig ret til at overveje et fremtidigt medlemskab. Roskilde menighed har
været i dialog med menighedsråd rundt omkring i landet om overvejelserne.
Svend Eli Jensen sagde, at ledelsen forudsætter, at menighederne støtter op om de
nuværende 7,5 % til basisbudgettet.
Bent Hylleberg takkede for den klare og ærlige udmelding fra Roskilde menighed og
understregede, at man, i tilfælde af at der sker ændringer i antallet af
medlemsmenigheder i BiD, naturligvis må regulere budgettet derefter. Bent gav
endvidere udtryk for, at han håbede, BiDs ledelse kunne inddrages i den omtalte
dialog.
Den efterfølgende afstemning viste stort flertal for budgettet. Ingen tilkendegav at
stemme imod eller hverken for eller imod.
6. Orientering fra ledelsen
6.1 Orientering om projekter i 2015. Ny projektfolder foreligger.
Merete Gjerløv omtalte kort de enkelte projekter og orienterede om, at folderen nu var
at finde på hjemmesiden klar til trykning for de menigheder, der ønsker en papir
udgave.
Der er 9 BiD projekter:
baptist.dk, Skole- og kirkebyggeri i Burundi/Rwanda, Teologisk uddannelse i
Burundi/Rwanda, BiDs uddannelsesstøtte, Udsatte børn i Burundi/Rwanda, Udsendte
medarbejdere, Mission i Danmark, Alfabetisering i Burundi, Hjælp til selvhjælp i
Burma/Myanmar.
Der er 3 menighedsprojekter:
Missionsarbejde i Papua New Guinea (Kirken i Kulturcenter Vendsyssel), Bondéko –
børn i skole i Congo (Holbæk), Rise and Shine Nepal (Købnerkirken).
6.2 Orientering om projekt ”Støtte til mission i og udvikling af mindre
menighedsfællesskaber”

Svend Eli Jensen fortalte, hvor langt man er med oprettelsen af projektet, som har til
formål at hjælpe menigheder med under 50 myndige medlemmer til fortsat at kunne
opnå fradrag for indbetalinger af menighedsbidrag. SKAT har nu forhåndsgodkendt
vores 3-årige projekt. Forhåbentlig har samtlige BiD medlemskirker nu indsendt
ajourførte medlemslister. Ellers lød der en opfordring til alle menigheder om snarest
at gøre det, da deadline er overskredet.
P.t. har 13 menigheder tilmeldt sig projektet, og Ulla Holm og Gitte Elleby Jørgensen
har for nylig udsendt praktiske anvisninger til de berørte menigheder.
Svend Eli gjorde opmærksom på, at det er nødvendigt at bruge netbank eller PBS ved
indbetalingerne til BiD. 14.800 kr. reglen for gaver gælder fortsat. Man kan tegne en
forpligtigelseserklæring med BiD. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at
projektet kun er planlagt til at vare i 3 år, og da en forpligtigelseserklæring løber i 10
år, skal man tænke sig godt om, hvis man ønsker en sådan.
Svend Eli sagde, at ledelsen stadig er modstandere af de nye skatteregler, og at vi bl.a.
via Danske Kirkers Råd protesterer her imod, men indtil videre uden resultat. En
forespørgsel hos dygtige kirkejurister har desværre ikke givet håb om en ændring i
disse regler eller om, at et evt. søgsmål vil nytte noget. Med en nylig tabt skattesag får
vi nok ikke en chance til, lød begrundelsen blandt andet.
Kommentar fra en lille menighed: Vi er nogle små menigheder, der har fået noget at
tænke over. Kan man få et forum for idéer til, hvad vi kan gøre fremover?
Bent Hylleberg lovede, at ledelsen gerne vil være central for indsamling og
udveksling af gode forslag.
6.3 Orientering om sommerstævnet 2014 og kommende sommerstævner på
Lindenborg.
Bent Hylleberg gav indledningsvis udtryk for, at vi havde et fremragende
sommerstævne i år med en fin økonomi. Der var ca. 100.000 kr. mere i overskud end i
2013. Stor tak til formand Ulla Kusk.
Næste års motto bliver: ”Sendt til verden”. Der har været et konstruktivt møde med
Det Danske Missionsforbund (DDM), hvor man på baggrund af erfaringer og
evalueringssvar fra deltagere besluttede at iværksætte forbedringer af de fysiske
rammer for deltagerne. Således vil stævnets overskud blive investeret i bedre
tilkørselsforhold for handicappede og i indkøb af udstyr til elforsyningen på camping
områderne. Forbedringerne budgetteres til godt 200.000 kr. for BiDs vedkommende.
Vores aftale med DDM er, at vi forbliver sammen i 2015 og 2016. Skulle BiD
herefter beslutte at afbryde samarbejdet, har DDM tilbudt at købe os fri af eventuelle
økonomiske forpligtelser efter salg af overskudsmateriel.
I øvrigt havde Lindenborg Efterskole besluttet fremover at fastfryse lejeudgiften for
2015 på 100.000 kr. frem til og med 2019.
6.4 Orientering om at skabe ”rum og tid til samtale” om fælles identitet og mission.
Bent Hylleberg udtrykte ledelsens ønske om at skabe mere tid og rum til samtalen i
vores fællesskab. Derfor kommer ledelsen med et konkret udspil herom til overvejelse
i fællesskab med Missionsforbundet. På et uddelt bilag skitseredes en 3-årig oversigt
over forslag til indhold, tid og sted for sådanne drøftelser (frem til LK1 i 2017). Vi
skal overveje, om sådanne temadage skal sættes i stedet for de regionale møder, som
vi kender dem.
Ledelsens tanker fik umiddelbart en positiv modtagelse. Flere kommentarer gav
udtryk for glæde over oplægget og støttede tanken om også at forvandle de regionale
samtaler til ”Temadage” som skitseret.

6.5 Orientering om BiDs økonomi – status efter 3. kvartal og forventet årsresultat.
Regnskabsfører Ulla Holm redegjorde for status pr. 31. oktober 2014.
Vi er lidt bagefter med indbetalingerne, som har nået 77 % af de 84%, som er den
korrekte andel på nuværende tidspunkt. De faste udgifter (lønninger, husleje) følger
budgettet. Alle andre omkostninger ligger under budget.
Det forventede basisresultat 2014 tyder på et overskud på ca. 200.000 kr. Differencen
fra det budgetterede overskud på ca. 20.000 kr. skyldes hovedsageligt et større tilskud
fra Tips- og lottomidlerne.
En oversigt over projektbidragene viste, at flere af dem trængte til hjælp. Ulla Holm
opfordrede os til at følge den månedlige status for de enkelte missionsprojekter på
BiDs hjemmeside.
6.6 Jubilæumsudvalget runder arbejdet med BiDs 175-års jubilæum af.
Lone Møller-Hansen repræsenterede jubilæumsudvalget, som har arbejdet ´ad hoc´ i
over et år med at samle idéer og koordinere jubilæets mange arrangementer.
Hun konstaterede i sin evaluering, at mange menigheder har fået mere synlighed i
lokalområdet, og at pressen har haft mere fokus på os. Jubilæumsindsamlingen har
overgået alle forventninger og sprængt det ønskede resultat, så man inden årsskiftet
måske når et resultat, der gør det muligt at give hvert af de to missionsprojekter
175.000 kr.
Der er udlovet et par præmier til de dygtigste indsamlende menigheder, og det bliver
spændende at se, hvem der vinder.
6.7 Præsentation af BiDs nye medarbejdere i Rwanda og Burundi fra 2015.
Svend Eli Jensen udtrykte stor glæde over, at det blandt et velkvalificeret ansøgerfelt
var lykkedes at ansætte Line og Rasmus Hylleberg som BaptistKirkens udsendte til
Burundi fra januar 2015. Som allerede omtalt i BiDs nyhedsbrev var der ingen tvivl
om, at netop disse to ville være de bedste til at løse de opgaver, der ligger for i
henholdsvis UEBB, Burundis baptistsamfund, og DUTABARANE.
Lone Møller-Hansen forestod den videre præsentation af familien, der foruden Line
og Rasmus består af deres 3 børn: Anna, Emil og Andreas. Lone og Svend Eli ledede
til slut forsamlingen i forbøn for familien.
Den egentlige udsendelsesgudstjeneste foregår fra Tølløse Baptistkirke søndag den
11. januar 2015.
6.8 Præsentation af ”Praktisk hjælp til at fejre gudstjeneste”. Et web-baseret
materiale fra Teologisk Forum.
På vegne af udvalget præsenterede Ole Lundegaard, resultatet af et projekt, som
landets menigheder længe har savnet, især de menigheder, der har måttet undvære en
præst. Vi har som baptister ikke tradition for en egentlig fastlagt liturgi, pointerede
Ole Lundegaard. For at understrege det fleksible i materialet har man valgt at udgive
det på en hjemmeside: ´www.liturgi.dk´ for dermed at understrege, at stoffet er under
stadig vurdering og forandring.
Søren P. Grarup, Silkeborg, havde gjort et stort arbejde med at samle og redigere
materialet, og i sin efterfølgende demonstration viste han alle, hvordan man griber det
an. Stor tak til Søren og Van Tuan Nguyen fra Odense, som havde hjulpet med
hjemmesidens fine lay-out.
7. Kommende møder i BiD

7.1 Lone Møller-Hansen mindede om Lederkonferencen på Vingstedcentret den 20.21. marts 2015.
Under overskriften: ”Frygt ikke – tro kun” samles præster og ledere fra BaptistKirken.
Præsentationsfolder uddeltes. Der er præstekonvent dagen før.
7.2 Landskonference 1 2015
Afholdes mandag den 20. juli på sommerstævnet på Lindenborg Efterskole.
7.3 Hvor skal næste års Landskonference 2 afholdes?
Merete Gjerløv formulerede spørgsmålet: Skal vi til Odense eller Vejle? Med tanke
på dels pladsforhold og dels parkeringsforhold foreslog ledelsen, at man tog imod
Rosborg Gymnasiums tilbud om at komme tilbage til Vejle, og det var der blandt de
delegerede stor tilslutning til.
8. Eventuelt
DBS – spejderne v/ Anette Olesen og Teresa Kildelund opfordrede forsamlingen til at
deltage i spejderkorpsets ”Gaver der Gavner”, og derved hjælpe med til at opnå
momskompensation.
Hanna Kristensen, Lyngby, opfordrede BaptistKirken til at deltage i fejringen af
reformationsåret 2017.
Lone Møller-Hansen oplyste, at der er planer om en konference til hjælp og støtte for
små menigheder.
Levy Spanner-Hansen, Bornholm, opfordrede til, at der i BiD regi oprettes et forum
for social mission i Danmark.
Hermed sluttede Landskonferencen. Formanden takkede ordstyrere, sekretærer og alle
andre medvirkende for godt og velforberedt arbejde. Værtsfolkene i Odense
Baptistmenighed fik en stor og velfortjent applaus.
Dagen sluttede med en nadverstund og med indsamling af kollekt til de nødlidende i
Syrien og Irak.
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