
 
 

Indkaldelse til LK1 2017  
Hermed indkaldes BaptistKirkens menigheder til LK1, Landskonference 1, d. 19. og 20. juli i Lindenborg. Det 
sker i henhold til forretningsordenen for Landskonferencen § 1, stk. 4 

 
På konferencen vil følgende punkter blive taget op: 
 

• Mission i Danmark-projekterne skal evalueres  
 
• Støtte til teologi-studerende på Menighedsfakultetet  
 
• International Mission: 

Rasmus og Line Hylleberg formidler erfaringer fra Rwanda og Burundi.  
 
• Kommunikation:  

Hvad ønsker menighederne vedrørende vores postomdelte blad, baptist.dk? Skal det 
bibeholdes uændret som postomdelt, eller skal det fases ud til fordel for et digitalt 
web-magasin?  

 
• ’Hvorfor være medlem af BiD?’  
 
• Valg af formand og ledelsesmedlemmer: 

Bent Hylleberg genopstiller ikke som formand. Der er endnu ikke indstillet en 
kandidat til formand, som har accepteret at stille op.  
De to ledelsesmedlemmer på valg, Lotte Holm Boeriis og Vibeke Dalsgaard, stiller 
begge op til genvalg og er blevet indstillet til valg af menigheder.  
Det er menighederne, der opstiller kandidater til valgene. Forslag til 
Landskonferencen skal udsendes til menighederne en måned før konferencen, 
hvorfor forslag til kandidater til valg, hvor menighederne har indhentet accept på at 
stille op, må være Sekretariatet i hænde senest den 12. juni 2017.  

 
• Bestilling af dåbskort  
 
• Vedr. vielsesbemyndigelse efter den nye ’imamlov’, der trådte i kraft 1. april 2017: 

På præstekonventet var der uklarhed om, hvorvidt ’en stående vielsesbemyndigelse’ 
er gældende, efter at loven er trådt i kraft. Vi undersøger pt. dette spørgsmål i 
Kirkeministeriet (KM) via en henvendelse fra Danske Kirkers Råd. Henvendelsen blev 
afsendt midt i ugen, der gik. Et par af vores præster har ved telefonisk henvendelse 
til KM fået bekræftet, at ’en stående vielsesbemyndigelse’ stadig er gyldig – betinget 



af, at den præst, der vier, efterfølgende består det obligatoriske kursus i dansk 
familieret, frihed og folkestyre.  
I samme forbindelse blev det oplyst, at det omtalte kursus i familieret endnu ikke er 
udbudt, og at KM pt. hverken kan oplyse, hvornår det sker, eller til hvilken pris det 
udbydes. Men præster, der har behov for en tilladelse, skal blot søge om den nu. Da 
kurserne endnu ikke er udbudt, vil der blive givet en ’betinget tilladelse’. Betingelsen 
ligger altså i, at man inden for de efterfølgende 6 måneder vil deltage i nævnte 
kursus.  
Fra Danske Kirkers Råd ønsker vi fra KM en skriftlig information, der kan sendes til 
alle medlemskirker. Det er det, vi har bedt om i ugen, der gik. Så længe vi afventer 
Kirkeministeriets svar, vil vi opfordre præster, der ønsker at foretage en vielse med 
retslig gyldighed, om at indhente svar i Kirkeministeriet om, hvorvidt dette er muligt 
for den enkelte. Det gælder både jer, der har en ’stående bemyndigelse’, og jer, der 
har brug for en ’ad hoc bemyndigelse’. Vi anbefaler dette af hensyn til det brudepar, 
der skal vies, idet der ikke efterfølgende må kunne rejses tvivl om, hvorvidt deres 
vielse er sket med retslig gyldighed. 
Samtidig gør vi opmærksom på, at vi kan komme udenom alle tvivlsspørgsmål, hvis 
brudeparret på forhånd bliver viet på rådhuset (’civilt’). Herefter kan der fejres 
bryllupsgudstjeneste efter alle kunstens regler i kirken – uden at nogen kan anfægte 
retsgrundlaget.  

 
Lone Møller-Hansen og Bent Hylleberg 


