Ressourcebank – Socialt arbejde
Baptistkirken i Danmark
Ressourcebankens formål er, at vi skal inspirere hinanden. Den vil over tid komme til at
rumme en række tilbud, forslag, muligheder, idéer til menighederne med henblik på opfyldelse
af BaptistKirkens vision:
BaptistKirken er et synligt fællesskab af levende menigheder,
der har en autentisk, Kristus-centreret ledelse,
som udruster og opmuntrer til missional tjeneste.
Vi håber derfor, at I vil sende en beskrivelse af de tiltag, som eksisterer i jeres menighed.
Send en kort beskrivelse til:
Lotte Holm Boeriis: boeriis1308@gmail.com
Vibeke Dalsgaard: sortebaervej5@gmail.com

Projekt 1
Projektets navn:

Hjælp til asylansøgere

Menighed:

Vrå Baptistkirke

Kontaktperson:

Anne-Marie Winther - menighedens præst amhwinther@gmail.com

Kort beskrivelse af projektet: Vi har mange asylansøgere i Vrå. Der har vist sig et behov for
hjælp med oversættelse af breve og andet, bistand ved møder, almindeligt venskab og
åbenhed for/gøren brug af indvandrernes deltagelse i aktiviteter i kirken - de keder sig!
Desuden opretter præsten bibelklasser/dåbsoplæring ved behov. Kirken lægger samtidig
lokaler til, at de kan have deres egen bibelklasse på farsi.
Samarbejdspartnere:

Venligboerne omkring os
Vrå Højskole

Sponsorer:

Ingen

Erfaringer gennem forløbet: Al ens tid kan nemt blive opslugt af at hjælpe asylansøgerne
igennem især den juridiske jungle, som er det danske udlændingesystem. Opgaverne skal
fordeles. Man kan ikke hjælpe alle, det er især godt, hvis man kan få dem selv i gang med at
hjælpe hinanden.

Projekt 2
Projektets navn:

Åben Kirke

Menighed:

Nørresundby-Vodskov Baptistkirke

Kontaktperson:

Annette Grarup – menighedens præst a.grarup@hotmail.com

Kort beskrivelse af projektet: Hver mandag fra kl. 14‐16 er kirkedøren bogstavelig talt åben og

udenfor er placeret et skilt med invitation til cafe med kaffebord og hyggeligt samvær. Medlemmerne i en
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af menighedens samtalegrupper står på skift for at lave kaffe, medbringe brød samt holde en lille andagt.
Udover et par sange i forbindelse med andagten er der ikke noget program, men timerne går med samtale
rundt omkring ved bordet.
Samarbejdspartnere:

Ingen

Sponsorer:

Ingen

Erfaringer gennem forløbet: Vi har erfaret, at invitationen til uforpligtende fællesskab over en kop

kaffe ofte tages imod af mennesker med psykiske og/eller eksistentielle problemer. Vi har haft besøg af
hjemløse, østeuropæiske arbejdere og misbrugere, der havde brugt månedens pension eller kontanthjælp,
og som trængte til at få noget at spise, samt mennesker der ofte var gået forbi kirkedøren uden at turde
komme indenfor (invitation til kaffe og hyggeligt samvær virker mindre” farligt” end invitationen til
gudstjeneste). Åben kirke har også været behjælpelig med at skaffe husly til en hjemløs og afhjulpet andre
nødsituationer af eksistentiel karakter.
Nogen kommer mandag efter mandag, andre ser vi kun en enkelt gang, og andre er gennem ”åben kirke”
blevet trofaste deltagere i søndagens gudstjeneste.

Projekt 3
Projektets navn:

3G (Gud, Gospel og Go’ mad)

Menighed:

Baptistkirken Nørresundby-Vodskov

Kontaktperson:

Annette Grarup – menighedens præst a.grarup@hotmail.com

Kort beskrivelse af projektet: I Nørresundby – Vodskov menighed har vi et stort gospelkor. Koret

har 40‐50 medlemmer og heraf er kun godt en håndfuld samtidig medlemmer af menigheden. Koret øver i
kirken og holder to gospelkoncerter om året i kirken. Derudover er tilknytningen til menighedsfællesskabet
meget sporadisk, men mange af korets medlemmer oplever ikke desto mindre, at Baptistkirken er ”deres”
kirke. Da der på et tidspunkt kunne spores en voksende frustration hos menighedens medlemmer over, at
korets medlemmer aldrig kom til søndagens gudstjeneste, besluttede vi at gå den anden vej: Menigheden
ville komme til koret i stedet for at forvente, at koret kom til menigheden. Derfor bliver der nu en gang om
måneden inviteret til fællesspisning på korets øveaften forud for øvelsen. Her er menighedens medlemmer,
korets medlemmer og deres familie og venner, samt folk fra gaden inviteret til god mad. Menighedens folk
skiftes til at lave maden. Maden koster det, som hver især synes, de er i stand til at give. Efter middagen
(hvor menighedens folk forsøger at blande sig med koret og deres familier og herved forsøger at skabe
relationer) bringer præsten en lille ”pep‐talk” og beder en kort bøn. Så synger koret et par sange og
derefter fortsætter korøvelsen, mens ikke‐kormedlemmer går ind ved siden af og drikker kaffe.
Samarbejdspartnere:

Ingen

Sponsorer:

Ingen
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Erfaringer gennem forløbet: Til en 3G aften samler vi 70‐90 mennesker, hvoraf 80 % er ikke

menighedsmedlemmer.
Flere kormedlemmer har ønsket at gøre brug af menighedens præst til samtaleforløb i vanskelige
livssituationer eller har ønsket forbøn.
Et stort 3G banner udenfor kirken har gjort kirken mere synlig i byen, og flere gange er helt fremmede
dukket op til 3G for at få et måltid varm mad, socialt fællesskab og/eller en samtale om liv og tro.

Projekt 4
Projektets navn:

Juleaften i kirken

Menighed:

Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Kontaktperson:

Laust Dalsgaard sortebaervej5@gmail.com

Kort beskrivelse af projektet: Der findes en del mennesker, både enlige og familier, som
ikke har nogen at fejre jul sammen med. Andre tilbud om julefejring er ofte dagen før eller om
eftermiddagen, men det er selve aftenen, som er svær at komme igennem, hvis man sidder
alene.
Vi åbner derfor kirken umiddelbart efter julegudstjenesten og fejrer senere en helt traditionel
juleaften med god mad, dans om juletræet og pakkespil.
Samarbejdspartnere:

Hjemmeplejen – Jammerbugt kommune
Frivillighuset Pandrup

Sponsorer:

Lokale handlende – madvarer som supplerer egenbetalingen
Frivillighuset – smågaver til uddeling
Menigheden – smågaver til pakkespil

Erfaringer gennem forløbet: Det er vigtigt at være tidligt ude med tilbuddet, idet handicappede skal

have bestilt transport til aftenen. Der kan indenfor menigheden organiseres transport i privatbiler, men
f.eks. mennesker som er afhængig af elkørestole skal have offentlig transport.
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