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Kære nye medlem Værdigrundlag

Vi ville gerne beskrive for dig, hvordan vo-
res menighed er, men det kan ikke lade sig 
gøre. Vores menighed ændrer sig nemlig 
hver gang, der kommer et nyt medlem! Vi 
er spændt på, hvordan du kommer til at ud-
vikle vores fællesskab og vi glæder os over 
dig – velkommen.

Forskellighed
Vi håber, du vil opleve, at vores fælles me-
nighed er meget „bred“ – altså at medlem-
merne i menigheden er meget forskellige. 
Det er vigtigt, at vi giver hinanden lov til at 
være forskellige – ingen af os kan helt ale-
ne vise, hvordan Gud er, men tilsammen 
kan vi give andre mennesker et lille indtryk 
af, hvordan Gud virker i dag. Når vi f.eks. har 
gudstjeneste, vil du opleve, at nogle under 
lovsang står op med løftede hænder, mens 
andre sidder ned med benene i ro!

Det er helt naturligt for os, for vi har for-
skellige måder at tilbede Gud på og vi for-
søger at give hinanden lov til at være sig 
selv.

Fælles og alene
Vores baptistmenighed er medlem af „Bap-
tistkirken i Danmark“, men vi bestemmer 
alligevel alt selv med hensyn til økonomi, 
hvordan vi holder gudstjeneste m.m.
Vi samler også selv penge ind til de udgif-
ter, vi har. Vores 2 største udgifter er præ-
steløn og vedligeholdelse af vores kirke-
bygning – og vi er rigtig glade for begge 
dele!

Medarbejdere
Når nu vi er så forskellige, så er det godt, 
at der er nogle, der kan „samle trådene“ og 
holde menigheden på ret kurs – det er op-

gaven for vores menighedsråd. Rådet be-
står af 5 medlemmer valgt af menigheden 
sammen med vores præst og kasserer.

Gudstjenester og møder
Kernen i vores menighed er gudstjenester-
ne – vi håber, du har mulighed for at væ-
re med her ofte. Herudover samles vi til 
forhandlingsmøder 4 gange om året – det 
foregår efter gudstjenesten, hvor vi først 
spiser sammen.

På disse møder taler vi om menighedens 
dagligdag: hvem er syge? – hvem har ople-
vet noget dejligt? – har vi samlet penge nok 
sammen? – er der noget, vi kan gøre bedre? 
– hvordan kan vi leve efter Jesu eksempel? 
– og mange andre ting.

På disse møder kan alle være med og si-
ge deres mening. Vores menighed bliver jo 
kun helt god, hvis vi alle bidrager med det, 
vi er gode til.

I løbet af ugen foregår der temmelig 
mange ting i vores kirke. Det er ikke menin-
gen, at alle skal være med til alt, men vi må 
hver især finde det sted, hvor vi passer ind. 
Hvis du bruger mail eller internettet, så 
husk at tilmelde dig kirkens nyhedsbrev el-
ler tjek hjemmesiden og kirkens Facebook 
side – her står der mange gode oplysnin-
ger!

Vi er godt nok meget forskellige i me-
nigheden! Nogle har været kristne i 60 år 
og nogle er lige blevet det. Nogle er gam-
le og nogle er unge. Hvorfor er vi egentlig 
sammen? Der er kun ét svar: på grund af 
Gud. Han har sat os til at tjene hinanden.

Velkommen i fællesskabet!

Alle er elsket og accepteret af Gud på trods 
af forskellighed og ufuldkommenhed.

�
Vi mødes, fordi Jesus Kristus binder os 
sammen ved sin Ånd.

�
Vi mødes først og fremmest for at dele 
Guds ord, for at bede og tilbede ham.

�
Vi er et åbent fællesskab, og vi ønsker, at 
varme og næstekærlighed må folde sig ud, 
så mennesker tiltrækkes af vores menig-
hed.

�
Vi vil være sendebud for Kristus og gøre 
Guds ord kendt.

�
Vi vil møde mennesker der, hvor de er, og 
sammen søge Gud.

�
Vi vil gøre friheden til at vælge og ansvaret 
for dette valg synligt.

�
Vi vil arbejde på, at glæden må vokse, så vi 
hjælper hinanden til at leve i efterfølgelse 
af Jesus.

�
Vi vil hjælpe hinanden til at finde og bru-
ge vore nådegaver/evner, så vi tjener Gud 
med alt det, vi har og kan.
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Præstens beretning

Hvad med håbet?
Vi lever i en mærkelig tid. Vi er i live, men 
verden er af lave. Andre vil udtrykke sig 
mere negativt fx venner og familie til de 
mere end 2 millioner som i det seneste år 
er døde af Covid-19. Livet er truet og hver-
dagen er besværlig for alle. Midt i den-
ne mærkelige tid er der også sket noget 
godt i mit og i menighedens liv. Somme-
ren 2020 besluttede vi at jeg skulle begyn-
de som præst ved Kløvermarkskirken den 
1. september. Samme dag som jeg begynd-
te mit nye arbejde overtog Marianne og jeg 
et dejligt hus i Asnæs og den 10. oktober 
blev vi gift. På trods af Corona-truslen og 
alle de besværlige restriktioner, så kan li-
vet være fuldt af håb og gode oplevelser 

for hver enkelt af os og i menighedens fæl-
lesskab. Vi skal huske, at også når livet er 
svært, så er Gud dér og har lovet at hjælpe 
og redde os.

Noahs historie
Noah og hans familie var de eneste over-
levende efter verdenshistoriens første na-
turkatastrofe. Den ultimative vandskade: 
Hele jorden dækket af vand, en katastro-
fe der udryddede alt liv på jorden. Da van-
det var væk, fik de overlevende igen fast 
grund under fødderne. Da takkede Noah 
Gud, for det var Gud der havde reddet No-
ah og hans familie fra at drukne. Gud havde 
hjulpet Noah med at bygge et skib der kun-
ne rumme både familien og en masse dyr. 
Så Noah var lettet og glad og takkede Gud. 
Gud var også glad for Noahs taknemlighed, 
og Gud velsignede ham og sagde: „Nu la-
ver jeg en aftale med jer. Aftalen er, at der 
aldrig mere vil komme en oversvømmelse, 
som udrydder alt, hvad der lever på jorden. 
Den altødelæggende oversvømmelse kom-
mer ikke igen.“ Og som et tegn på aftalen 
satte Gud en regnbue på himlen. (Læs selv 
i Bibelen 1. Mosebog kap.6-9)

Dårlige udsigter
Billedet på denne side har jeg taget fra 
vinduet i mit kontor. Man kan se meget af 
Asnæs og Veddinge Bakker og resten af 
verden. Denne efterårsdag i 2020 var der 
optræk til en ‚syndflod‘ over Nordvestsjæl-
land. Og sådan syntes jeg ofte livet kan se 
ud: Vi er truet af negative kræfter.

Der er sygdom og ondskab i verden og 
det går heller ikke så godt for kirkerne. 
Mindre end 2% af Danmarks befolkning 

går i kirke og tallet falder stadig. Det er en 
svær tid at være kirke i. Der er mange dår-
lige udsigter.

En god udsigt
Men så kommer regnbuen på himlen og da 
bliver det en helt anden udsigt. De mør-
ke skyer er der stadig, men Gud taler til os 
gennem det tegn som regnbuen er. Regn-
buen skal minde os om Guds aftaler med 
menneskene: Gud har lovet at være med 
os og hjælpe os. Også korset er et tegn på 
en aftale som Gud har lavet med os: Kor-
set handler om Jesus der døde og opstod. 
Jesus blev henrettet på et kors. Derfor er 
korset det tegn som minder os om hvad Je-
sus har gjort og hvad Jesus har sagt: „Jeg 
vil være med jer alle dage indtil verdens en-
de.“ (Mattæus Evangeliet 28,20). Det løf-
te gav Jesus efter sin opstandelse til sine 
venner som herefter gik ud i alverden for 
at være kirke.

Du kan gøre en forskel
Med udsigten til regnbuen finder vi styr-
ke i Guds løfter. Med begejstring skal vi ka-

ste os ud i dagens opgaver. Selv om skyer-
ne ser truende ud, så ved vi at der er håb 
for os og for kirken. Budskabet er ikke at 
Gud nok skal klare det hele selv. Efter synd-
floden var Gud ikke færdig med Noah, men 
gav ham nye opgaver. For Gud har bestemt 
at arbejde gennem mennesker som du og 
jeg. Du kan derfor gøre en forskel om du 
vælger at arbejde for Gud. Og hvilken for-
skel! Gud, som har al magt, har lavet en af-
tale med os om at hvis vi vil, så vil hans kraft 
fylde os når vi arbejder for ham. Der er håb 
for kirken … hvis vi vil!

Håb for fremtiden 
Jeg glæder mig til de kommende år, hvor 
vi sammen skal bringe håb til verden. Tak 
for jeres varme velkomst og jeres forbøn 
og omsorg. Jeg er overbevist om at vi går 
en lys fremtid i møde. Det bliver ikke uden 
problemer, men det bliver med en stærk 
oplevelse af Guds hjælp og indgriben.

Kærlig hilsen 
Jan Kornholt
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Beretninger

Menighedsrådet
Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, si-
ger Herren, planer om lykke, ikke om ulyk-
ke, om at give jer en fremtid og et håb. Rå-
ber I til mig, og går I hen til mig, vil jeg høre 
jer … (Jer. 29, 11-12).

Som mennesker tænker vi fremad og 
lægger planer, og det skal vi – men ...

I det år, som nu ligger bag os, er det ble-
vet tydeligt, at vi ikke kan planlægge og ha-
ve styr på alting, og så er det godt at huske 
på det løfte vi har fra Jeremias om, at Gud 
har planer for os, og at det er gode planer 
om fred og en fremtid fuld af håb!

2020 har på mange måder været et år, 
som har været præget af uvished og be-
kymringer for fremtiden – og det gælder 
både for os som menighed og hver især. Vi 
kan altid vende os til ham, søge ham, be-
de til ham, ja råbe til ham, hvis det er det, 
vi har brug for! Når jeg ser tilbage på året, 
som er gået, så har det naturligt været 
fyldt med både sorg og glæde, isolation og 
fællesskab, nye måder at være sammen på, 
aflysninger, tid til eftertanke, refleksion og 
bøn, nye muligheder …

De opgaver, vi som menighedsråd hav-
de fokus på fra årets begyndelse, var først 
og fremmest at fastholde og styrke fælles-
skabet, arbejde med ledelse, vision og an-
sættelse af ny præst.

Da alle vores aktiviteter i kirken lukke-
de ned i marts, var vi slet ikke kommet rig-
tig i gang med processen, og nedlukningen 
gjorde det på mange måder langt sværere. 
Samtidig gav det os nye muligheder for at 
besinde os på det væsentlige. Det har væ-
ret fantastisk at opleve, hvordan vi både i 
menighedsrådet og i menigheden som hel-

hed har oplevet, hvordan Gud igennem de 
udfordringer Coronaen har givet os, har 
tændt for kreativiteten og inspireret og 
hjulpet os til at finde nye veje og løsninger.

En gruppe omkring Hans Christian Dahl, 
Finn og Inge Günther, fandt hurtigt sam-
men og gik i gang med at transmittere 
Gudstjenester online for på den måde at 
holde fast i fællesskabet omkring Guds 
ord, sang, bøn og forkyndelse. TAK for ind-
satsen, ildhuen og modet hos jer, der gjor-
de det - til alle, der hjalp til med Gudstje-
nesterne – og til alle jer, der fulgte med 
hjemmefra! Til påske sørgede Willum An-
dersen og Jørn Nielsen for „take-away“, så 
vi kunne spise påskelam sammen og dele 
nadveren i fællesskab online, medens vi 
sad og spiste det samme måltid i hvert vo-
res hjem. Fantastisk!

Vi ser det store i det små, og der blev fx 
også delt hilsner ud til børnene i børnekir-
ken, ligesom børnene og de unge også var 
med til at holde modet oppe ved at tegne 
regnbuer, som blev hængt op i vinduerne i 
kirken for at minde os om håbet.

Tak til omsorgs- og besøgsgruppen, som 
har været opfindsomme i kærlighed og i 
praksis har sørget for at holde kontakt og 
række ud til mange af menighedens med-
lemmer og kontakter – også når nogle har 
været syge eller har haft brug for hjælp. 
Tak til Inge-Lise Bornhardt, som fortsat på 
menighedens vegne sørger for dåbshils-
ner.

I den tid, hvor alle aktiviteter var lukket 
ned, sørgede vores gode folk i ejendoms-
udvalget også for at hele indgangspartiet 
og fortrappen blev renoveret, så vi kunne 
vende tilbage til en lys og åben modtagel-

se, da der igen blev åbnet for fysisk tilste-
deværelse ved Gudstjenesterne.

Tak også til alle, som har hjulpet med 
ekstra rengøring, aftørring, sprit, servering 
af kirkekaffe, sandwich, „festmiddag“ mv. 
med handsker og alt, hvad retningslinjer-
ne ellers har foreskrevet, så vi har kunnet 
mødes og passe på hinanden. Vi har grund 
til taknemmelighed over, at vi er blevet 
forskånet for, at Corona smitten har spredt 
sig i menighedens fællesskab.

Midt i nedlukning og den delvise genåb-
ning arbejdede vi som menighedsråd vide-
re og fandt løbende forskellige muligheder 
for at mødes pr. telefon/online og fysisk i 
krypten med mange meters afstand. Hen 
over sommeren kunne vi også glæde os 
over at indkalde menigheden til forhand-
lingsmøde og indstille, at Jan Kornholt blev 
ansat som præst pr. 1. september 2020.

Med udgangen af august takkede vi 
Finn og Inge Günther for den kæmpe ind-
sats, de har ydet i den tid, hvor vi som me-
nighed har været uden præst, og Finn har 

varetaget opgaven som menighedsleder. 
Det har været uvurderligt. TAK!

Det var med stor opbakning, begej-
string, forventning og glæde, vi ved Guds-
tjenesten den 6. september bød Jan 
Kornholt og Marianne Wiin velkommen i 
menigheden, til fællesskabet og til opga-
ven. Det blev en fest!

2020 har budt på store forandringer - 
i verden, i samfundet, i menigheden, i dit 
og mit liv. Ved velkomstmiddagen i krypten 
forærede vi Jan og Marianne et familieæb-
letræ, som billede på, at vi nu er blevet po-
det sammen på den samme stamme. Vi er 
alle en del af Guds store familie - opgaven 
er Guds, og vi står nu i den sammen. Fami-
lieæbletræet er ved at slå rødder på sin nye 
plads i haven i Asnæs :-)

Hen over sommer og efterår fik vi luk-
ket op for fysiske Gudstjenester igen. Vi 
har haft den positive udfordring, at flere 
er kommet til Gudstjeneste, så vi for at le-
ve op til retningslinjerne på betryggende 
vis har måttet bede flere om ikke at synge 
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med. Vi tog forsigtigt fat på fællesspisning 
og „onsdag i Kløvermarkskirken“ igen, men 
der har også været meget, der er blevet af-
lyst og ikke har kunnet lade sig gøre i år, fx 
Sommerstævne, kirkemarked, julemarked, 
julefest. Her op mod jul viste det sig - des-
værre i sidste øjeblik - at vi måtte aflyse ju-
leaftensgudstjenesterne og gudstjenester-
ne hen over nytår.

I maj vendte Flizbet Schnügger tilba-
ge til menighedsrådet efter sin studieor-
lov. Velkommen, vi glæder os over at ha-
ve dig tilbage – og tak til Sofia Remonfelix 
som trådte til som suppleant. Ved årsskif-
tet stoppede Ann Skaarup efter endt valg-
periode. Tak for din indsats og for fælles-
skabet i menighedsrådet. Vi har opgaver 
nok at tage fat på som menighedsråd, og vi 
ser fremtiden i møde med spændt forvent-
ning. Vi er allerede kommet godt i gang 
med samarbejdet med Jan Kornholt, og 
vi glæder os til sammen at arbejde videre 
og se, hvilke planer Gud har lagt for os som 
menighed – om en fremtid fuld af håb. Vi 
har ikke glemt visionsarbejdet, som peger 
fremad, selv om vi ikke fik mulighed for at 
komme i gang i år. Et andet fokusområde i 
året, der kommer, vil være vores kommu-
nikation.

Selv om vi nu igen står i en vanskelig tid 
præget af begrænsninger, forsamlingsfor-
bud mv., hvor det er svært at se, hvor vejen 
går hen, så har vi meget at være taknem-
melige for, når vi ser tilbage på året, der er 
gået. Tak til Gud, og tak til alle jer, som er 
en del af fællesskabet og i stort og småt på 
så mange forskellige måder har bidraget.

Her ved begyndelsen af det nye år, er vi 
igen henvist til onlinegudstjenester og ved 

ikke, hvad fremtiden bringer, men på den 
måde kan vi alligevel opleve at være ét i 
troen på Jesus.

I tillid til, at Gud har lagt gode planer for 
os, med en fremtid fuld af håb, vil jeg ønske 
menigheden og jer allesammen alt godt i 
det nye år!

Janne Pedersen

Åben Kirke (alle) tirsdage fra 14-17
10. sæson af Åben Kirke har været den 
mest mærkelige nogen sinde

De 10 første gange var „normale“, men 
der kommer ikke så mange og vi er heller 
ikke overbemandede. Det skyldes, at der 
som sidste år, er færre på sprogskole. Vo-
re gamle kendinge vender tilbage, når der 
er noget, vi kan hjælpe dem med og så er 
det rart at møde vennerne i Baptistkirken. 
Det er heldigvis et trygt sted at komme. I 
tre måneder, var vi lukket ned og derefter 
var det næsten normalt igen om tirsdagen. 
Vi holdt afstand efter restriktionerne. Det 

blev til 29 uger, hvor stramningerne i de se-
neste måneder blev skærpet flere gange.

Efter pressemødet den 16. december, 
måtte også Åben Kirke lukke helt. På det 
tidspunkt var der kun to tirsdage tilbage. 
Vi må se, hvornår vi i 2021 igen kan åbne 
dørene om tirsdagen.

Ud over de sædvanlige glæder ved at 
mødes, så fik vore venner hilst på vores nye 
præst.

Vores sædvanlige julehygge blev drop-
pet, men den 15. december fik alle en por-
tionsanrettet risalamande med kirsebær-
sovs serveret. Vi annoncerede det ikke, da 
vi allerede havde forsigtigheden i højsæ-
det.

Tak til alle, der besøgte os i løbet af året 
og tak for forbøn og støtte.

Kærlig hilsen 
Willum Andersen, Lis Middleton  

og Inge-Lise Bornhardt

Projektudvalget
Der blev ingen projektsøndag i år! I for-
året var kirken lukket, og vi skønnede hel-
ler ikke, at det var relevant i starten af ef-
teråret, hvor besøget ved gudstjenesterne 
var stærkt begrænset. Dermed gik vi glip af 
årets projektindsamling, men med penge-
ne fra menighedens budget, blev der alli-
gevel mulighed for at støtte internationalt 
missionsarbejde.

I marts måned fik vi en opfordring fra 
vores „partner-menighed“ i Shembati i Bu-
rundi om et beløb til køb af et stykke land, 
der er kilet ind mellem deres kirke og en 
anden grund, de ejer. Menighedens aktivi-
teter vokser, og projektet så velbegrundet 
ud, så det efterkom vi med det samme.

Som vi har gjort det hvert år, har vi også 
i år støttet foreningen Bondeko’s arbejde 
blandt de særligt sårbare børn i Kasangu-
lu i DRCongo. Vi har ligeledes fortsat vores 
bidrag til skoler mm for internt fordrevne 
flygtninge i Kachin-staten i Myanmar (Bur-
ma).

Vi kan glæde os over, at menigheden 
igen i 2021 har sat penge af i budgettet til 
internationalt missionsarbejde, vi forven-
ter også at holde en projektsøndag. Men 
husk at det er muligt for enhver at indbe-
tale til projekterne hele året sammen med 
eller ved siden af menighedsbidrag. Skriv 
„projekt“ ud for det ønskede beløb.

Tak for omtanke og forbøn for de pro-
jekter, vi har valgt at have fokus på.

Hans Breining

Kvindenetværk
2020 blev jo noget af et specielt år med 
mange aflyste arrangementer. Først Kvin-
detræf i Herlev 21. marts, hvor vi havde 
glædet os til at skulle mødes med Køben-
havn og Bornholms distrikt efter vores 
sammenlægning til ét distrikt. Så kom for-
retningsmødet i Lindenborg, hvor vi plejer 
at mødes med kvinder fra hele landet, og 
fællesrejsen til Rwanda-Burundi i oktober 
blev også aflyst. Vi håber den kan gennem-
føres senere.

6. oktober var der eftermiddagstræf i 
Nyrup. Aimee Kjær Kofoed fortalte om sit 
„Coffee Beanies“projekt som hjælper mød-
re i kaffebjergene i Burundi. Mange strik-
ker huer, og til foråret skal der strikkes ve-
ste. Alle kan være med.

24. oktober blev der holdt forretnings-
møde i Århus Baptistkirke. Der blev valgt 
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ny landsformand, Anne Marie Broholm 
Møller fra Hjørring, og ny kasserer, Jette 
Mølbæk fra Århus. Kristendemokraternes 
formand Isabelle Arendt medvirkede til en 
spændende eftermiddag.

2. november blev Baptistkvindernes In-
ternationale Bededag afholdt i vores kirke 
med fælles bøn. Hanne Foersom fortalte 
„Historien om baptistkvindernes verdens-
bededag“. Bente Hansen, Ringsted, talte 
om „Et langt liv i Vorherres tjeneste“.

I oktober var der en forsendelse til vo-
res nye projekt i Bulgarien. Lisbeth Orbe 
har været initiativtager fra vores menig-
hed. Tak for det, Lisbeth.

Vi glæder os til gode anledninger i 2021.
Ingeborg Breining

Børnekirkeberetning 
2020 blev et meget stille år i Børnekirken, 
det føles som om, vi har været lukket ned 
det meste af tiden.

Vi var dog heldige, at vi kunne mødes 
sidst på forårssæsonen som vi afsluttede 
med en gåtur og en is på havnen.

Da vi ikke kunne afholde vores sæsonaf-
slutning som vi plejer, valgte vi at holde sæ-
sonopstart i familien Dahls have. Tak fordi 
vi kunne være der. Vi håber, vi næste år kan 
vende tilbage til traditionen med at invite-
re menigheden på kirkekaffe.

Tak til Annamary Jeromedesella, Char-
lotte Dahl, Dim Dum Daw, Inge-Lise Born-
hardt, Janne Pedersen, Malene Agerskov 

og Sofia Remonfelix for dejlige timer i 
2020.

Jeg tror vi alle håber på et mere aktivt år 
i Børnekirken 2021.

Tak for medleven og forbøn – vi har 
brug for begge dele, men mest tak til jer 
forældre, fordi vi får lov at låne jeres børn, 
mens I er til gudstjeneste.

Anne-Marie Basnov

Onsdage i Kløvermarkskirken
Fra sæsonen 2020 er programtidspunktet 
for arrangementer og møder rykket med 
15 minutter til kl. 19:15, så kan alle nå at 
spise færdigt og oprydningen få tid til at 
nå alt.

De første ti uger af sæsonen kørte efter 
planen med Michael Foersom, der fortalte 
om Helligtrekonger. Sara Michaelsson for-
talte om den voldsomme død. Der var en 
strikaften, et bibelstudie og så fik vi påbe-
gyndt fasteprojektet. Da vi kom hjem efter 
den tredje gang, blev Danmark lukket ned 
på en pressekonference under aftenens 
nyheder.

Fra november kom fællesspisningen 
igen i gang med skrappe restriktioner og 
god afstand, men alligevel et tiltrængt fæl-
lesskab, som en gruppe mennesker deltog 
i. Vi turde ikke have onsdagsarrangemen-
ter efter spisningen, så de afventer stadig 
grønt lys for at kunne genstarte, men mad-
lavningslisten har Ruth gjort klar og vi glæ-
der os til, at det igen er muligt at være sam-
men.

Forårsplanen for arrangementer lig-
ger klar og vi kan glæde os til mange dej-
lige aftener. Vores præst, Jan Kornholt, er 
fra 2021 med i udvalget og deltog i plan-

lægningsmøde i december. Så snart det er 
muligt, har Jan lovet os flere aftener, hvor 
vi også kommer tættere på ham og hans 
drømme og planer for vores fællesskab.

Med tak for det, vi nåede og håb for 
2021.

Kærlig hilsen 
Elin Frydendal, Inge-Lise Bornhardt  

og Marianne Juul

Åben Kirke for småbørnsfamilier 
– den første lørdag (hver) måned kl. 14-16
Der er ikke meget at fortælle. Vi nåede 
de tre første måneder i året med lørdage 
for småbørnsfamilier. Der kom hver gang 
mødre, fædre eller begge med deres børn 
og vi fik sunget og leget og drukket kaf-
fe, the og saft med et stykke brød til. De 
to timer, vi er sammen, er altid festlige og 
det er ingen sag at få ryddet op. Sådanne 
to „gamle“ damer, som os, bliver der pas-
set godt på. Alt kommer væk og opvasken 
fyldt i opvaskemaskinen. De, der aldrig har 
været med, kan godt få lov at være lidt mis-
undelige.

Fra april blev der lukket og selv om re-
striktionerne blev lettet senere, kunne vi 
ikke se, at det var muligt at fortsætte og vi 
ved ikke, hvornår det kan genstarte i 2021. 
Hvordan skal vi forsvare at mødes med for-
ældre og børn, der kommer fra forskellige 
steder og forskellige vuggestuer og børne-
haver?

Men vi gennemførte et sommerarran-
gement i Strandparken 18. juli. Annama-
ry Jeromdesella kunne ikke deltage, så 
Lis Middleton gav en hånd med. Der var 7 
voksne og 8 børn, som hyggede sig flere ti-
mer med medbragte madpakker og vand. 
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Til slut kom „ismanden“ med is til alle – tak 
til Skjold Jensen.

Kærlig hilsen 
Annamary Jeromdesella  

og Inge-Lise Bornhardt

Seniorkredsen
Åben kirke for seniorer.
Vores seniorkreds har været meget velbe-
søgt. Omkring 30 seniorer ved hvert møde.

Vores fornemste opgave består i at gøre 
hvert møde spændende og vedkommen-
de, samtidig med det ikke må koste meget.

Langt de fleste foredragsholdere er selv 
seniorer og synes det er dejligt at komme 
omkring og fortælle om deres passion.

Der er altid en dejlig stemning ved vo-
res møder, og vi prøver ved hvert møde at 
dække et pænt bord, samt gøre serverin-
gen indbydende.

Naturligvis har vi været ramt af Corona, 
hvilket har betydet få aflysninger, men set 
i tilbageblik får vi mange positive tilbage-
meldinger, der giver os glæde ved at fort-
sætte.

Tak for menighedens opbakning til vo-
res arbejde. Det betyder meget for os.

Hanne Foersom.

Julemarked
Som så meget andet i 2020, måtte vi afhol-
de os fra at lave et fysisk julemarked. Men 
så ’gik vi i tænkeboks’, og bestemte os for 
at lave noget vi kunne sælge privat. Dvs. vi 
reklamerede for at man kunne købe små-
kager, syltetøj, dekorationer, kort, karklu-
de, grydelapper oma. Så kunne folk selv 
kontakte de personer der udbød ’varerne’. 
Det viste sig at være en rigtig god idé, for 

det lykkedes at få 7.345, - kr. ind til menig-
heden. Det var langt mere end vi havde tur-
de håbe på, så der skal lyde en STOR TAK til 
alle der har bidraget, både med at produ-
cere det hele og sælge det – OG til alle jer 
der købte!

Inge Günther

Forbønsgruppen
Om bønhørelse
Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; 
bank på, så skal der lukkes op for jer. For 
enhver, som beder, får; og den, som søger, 
finder; og den, som banker på, lukkes der 
op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en 
sten, når han beder om et brød, eller give 
ham en slange, når han beder om en fisk? 
Når da I, som er onde, kan give jeres børn 
gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke 
jeres fader, som er i himlene, give gode ga-
ver til dem, der beder ham! Mat.kap.7 v.7-
11.

Bønnen er den kristnes åndedræt har 
jeg læst et sted, og jeg må sige at for mig 
er det sandt, for når jeg har det svært i mit 
liv, kan jeg blive helt stakåndet og først når 
jeg får lagt det svære frem for Gud, i bøn, 
kan jeg igen trække vejret roligt og ube-
sværet.

Der er plads til flere forbønsemner, så 
kontakt endelig undertegnede, når du har 
et behov og vi vil bede for det i forbøns-
gruppen. Jeg synes skriftstedet øverst for-
tæller mig, at der ingen begrænsninger er 
for hvad vores himmelske Far tager sig af.

Med kærlig hilsen 
Lykke Abraham

Fyraftenmeditation
Vi har gennem 1-2 år haft fyraftenmedita-
tion, 1 gang månedligt, en onsdag i måne-
den. Det primære formål er at være stille i 
Guds nærvær, og så synger vi et par salmer, 
beder Fader vor og slutter af med at synge 
Velsignelsen. 

Det har været og er til glæde for os som 
har været med. Alle er meget velkomne.

Evt. yderligere info, kontakt underteg-
nede.

 Med kærlig hilsen 
Lykke Abraham 

Spejderne
2020 hos Holbæk- og RegstrupSpejderne
Et uønsket medlem dukkede op ved navn 
Corona, men selv om det var et medlem vi 
ikke ønskede hos spejderne, så tog vi det til 
os og fik det bedste ud af det, for selv om 
der var mange ting Corona ikke kunne, så 
kunne Corona tage på sommerlejr med 54 
venner fra Holbæk- og RegstrupSpejder-

ne, og 14 Skee- og RoskildeSpejdere, væ-
re med til at indvie vores og Skjoldungerne 
Lejres nye bålhytte i Hvalsø på Jerndalslej-
ren.

Corona kunne være med til spejderak-
tiviteter, mandage i Regstrup og onsdag i 
Holbæk sammen med 19 nye spejderven-
ner og ledere, der også har fundet vej til 
spejderne.

Det lykkedes også at være til Joti arran-
gement på Nr. Jernløse skole, hvor man 
kunne chatte med andre spejdere fra he-
le verden eller spille computer, det blev til 
sheltertur i Regstrup med troppen (4.-6. 
kl.) og meget andet.

Det har svinget op og ned med hvad 
Corona kunne, men lederne har gjort hvad 
de kunne for at der også var plads til Coro-
nas skavanker.

I år har vi slået vores gamle medlemsre-
kord på 122 medlemmer, vi blev i 2020 143 
medlemmer hos Holbæk- og RegstrupSpej-
derne, og det er vi alle glade for.

 
Tak til alle, der har gjort det muligt, at lave 
de aktiviteter vi fik afviklet i 2020, til dem 
der slår græsset, til dem der bygger på hyt-
terne, holder styr på udlån af vores hytter, 
og til alle dem der holder bålet i gang.

Tak til alle de forældre, der har tillid til 
at vi kan passe på deres børn på ture og til 
ugentlige aktiviteter.

Tak til lokale firmaer, og fonde der har 
støttet spejderaktiviteterne i år.

Må 2021 blive bedre og må Corona fal-
de lidt til ro. 

Tak for 2020  
 Hilsen gruppeleder/kredsfører

Corey og Jimmy
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Driftsregnskab og Status 2020
Balancen pr. 31/12 2020

Resultatopgørelse     
Note 1 Menighedsbidrag mv 418.510,05
Note 2 Andre driftsindtægter  149.052,50 
 § 18 tilskud  21.312,00 

 Indtægter i alt  588.874,55 

Note 3 Omkostninger menighedsdrift  -346.349,74

 Resultat før personaleudgifter 242.524,81 

Note 4 Personaleomkostninger  -67.174,35 
 Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver  -19.666,67 

 Resultat før finansielle poster  155.683,79 
 
 Finansielle indtægter  – 
 Finansielle udgifter –

 Årets resultat  155.683,79

 overskudsdisponering
 Ungdomsarbejde  -2.763,95 
 Omsorg og fællesskab  -3.344,93 
 Børnekirken  423,62
 Projektudvalget (international mission)  3.100,00
 Onsdagskassen  15.200,00 

 Overføres til næste år  143.069,05

Aktiver     
anlægsaktiver
Grunde og bygninger  893.597,89 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  97.666,66

Anlægsaktiver i alt  991.264,55 

omsætningsaktiver
Andre tilgodehavender  –  
Periodeafgrænsning
Værdipapirer og kapitalandele  567.189,57 

Omsætningsaktiver i alt  567.189,57 

Aktiver i alt  1.558.454,12 

Passiver     
egenkapital 
Overført fra tidligere år 1.392.336,33
Overført årets resultat 155.683,79

Egenkapital i alt 1.548.020,12

kortfristede gældsforpligtigelser 
Leverandører af vare og tjenesteydelser 3.688,00
Anden gæld, herunder skyldig skat og skyldige bidrag til social sikring 6.746,00 

Gældsforpligtigelse i alt 10.434,00

Passiver i alt 1.558.454,12

note 1 Kuvertbidrag 385.768,55
 Øremærkede gaver og bidrag 16.500,00 
 BONDEKO 11.368,00 
 Eksterne kollekter 1.250,00 
 Løs kollekt 3.623,50

 Menighedsbidrag i alt 418.510,05
  
 
note 2 Lejeindtægt, spejderne 39.000,00 
 Lejeindtægt, lejligheden 45.600,00
 Lejeindtægt,  andre 10.000,00
 HSMC - bidrag fællesudgifter 44.000,00
 Kirkemarked 0,00
 Julemarked 7.345,00
 Omsorg og fællesskab indtægter 1.105,50
 Diverse indtægter 2.002,00

 Andre driftsindtægter 149.052,50
  
note 3 Årsmøderepræsentation + kurser 0,00 
 Honorarer/fremmede præd. -7.540,43
 Kørsel excl. præst -3.610,00
 Bibler og gaver -18.645,00
 Undervisning og anden mission -3.700,00
 Baptistpræd. Hjælpefond -6.600,00
 Diverse udgifter -7.668,95
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Regnskab 2020 – sådan gik åretNoter til driftsregnskab fortsat

 Andre øremærkede udgifter 0,00
 Udbetaling eksterne kollekter og Bondeko -12.618,00
 Porto -713,00
 Kontorartikler -10.786,14
 Telefon og internet i kirken -3.828,00
 Ejendom, daglig drift -17.427,03
 Inventar, daglig drift -52.781,70
 Rengøring -6.887,52
 Naturgas -44.535,29
 Ydelse lån til elevator 0,00
 Elforbrug -17.149,44
 Vand og renovation -10.070,41
 Forsikring -19.773,43
 PR, Kløverblad og årsbudskab -4.419,00
 Spejderne -34.000,00
 Børnekirken -2.026,38
 Ungdomsarbejde -4.763,95
 Omsorg og Fællesskab udgifter -25.762,43
 Projektudvalget (international mission) -12.000,00
 Bidrag BaptistKirken -28.932,64
 Kirkemedlemsskab, DKR -600,00
 Momskompensation 10.489,00

 Omkostninger menighedsdrift -346.349,74
  
note 4 Løn -55.437,04
 Mgh.del: ATP, pension  -6.855,61
 Kørselsgodtg. -1.636,80
 Fri telefon -1.183,00
 Fagbøger  -540,00
 Rejser, repr., kurser -1.521,90

 Personaleomkostninger -67.174,35

Reserveringer  
Ungdomsarbejde  2.989,10 
Onsdagskassen  22.258,65 
Omsorg og fællesskab  128.981,80 
Børnekirken  3.183,29 
Projektudvalget (international mission)  3.600,00 
Waren   719,25 

Årets resultat blev et overskud på 155.684 
kr. Umiddelbart ser det godt ud, men det 
er klart mindre end vi havde håbet på. Vi 
har hele tiden forventet færre udgifter 
på løn end budgetteret og et deraf kom-
mende større overskud, eftersom Jan først 
blev ansat i 2. halvår. Desværre er også vo-
res indtægter meget lavere end budget-
teret, da der er kommet 100.000 kr. færre 
penge ind i kuvertbidrag. Den løse kollekt 
blev også lav, fordi vi pga. Corona har fra-
valgt kollekten, mange har dog benyttet 
sig af MobilePay og fået fradrag for de ind-
betalte beløb i stedet. 

2020 har, også økonomisk, været et me-
get atypisk og uforudsigeligt år – både pga. 
Coronarestriktioner og de mange medføl-
gende aflysninger og ift. usikkerheden om-
kring ansættelse. 

Nu skal vi se fremad, og i 2021 er det 
vigtigt, at vi får flere indtægter, hvis økono-

mien/regnskabet skal balancere. Det vil vi 
som menighedsråd arbejde for, men det er 
et fælles anliggende for os alle i menighe-
den. Vi glæder os meget over ansættelsen 
af Jan Kornholt, så lad os huske hinanden 
på, hvor vigtigt det er, at vi hjælper hinan-
den og hver især bidrager med det, vi kan – 
så vi får de penge ind, der skal bruges.

Holbæk kommune støttede vores om-
sorgsarbejde med 25.000, vi nåede ikke at 
bruge det hele i 2020, fordi der ikke blev 
afholdt sommerstævne, men vi har fået lov 
at vente med at bruge det sidste til 2021. 

Overskuddet afspejler alle vores aktivi-
tet er 2020, det lidt særlige ved i år, var at 
der blev indsamlet 15.200 kr.  til opvasker, 
og at julemarkedet gav et flot overskud på 
7.345 kr. uden at der egentligt var julemar-
ked.

Vi havde afsat penge til forskønnelse 
af kirken, de er ikke brugt alle sammen. Vi 
havde blandt andet sat penge af til stole – 
men vi må slet ikke sidde så tæt lige nu – så 
vi afventer situationen. Til gengæld kan vi 
glæde os over ombygning og renovering af 
indgangspartiet, som blev åbnet og lysnet 
under nedlukningen i foråret.

Årets største regning blev for vedlige-
hold af elevatoren, der i år skulle have et 
større eftersyn, det blev til en regning på 
22.000 kr.

HSMC fik i 2020 et nedslag i huslejen på 
4.000 kr. pga. mindre brug af lokalerne ifm. 
Coronanedlukningen.

Menighedsbidrag iflg. LL § 8a:  279.035 
og iflg. § 12,3: 132.294 I alt: 411.329 kr.

Onsdagskassen er optalt til 1.705 kr. kr. 
pr. 31/12 2020.
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Budget 2021

Indtægter Regnskab Budget Regnskab Budget Budget
  2019 2019 2020 2020 2021

Kuvertbidrag 405.580 494.899 385.769 485.170 471.892
Øremærkede gaver og bidrag 6.418  16.500  
Bondeko 22.391  11.368  
Omsorg og integration 133.007  22.418  
Ekstern kollekt 2.993  1.250  

Menighedsbidrag ialt 570.388 494.899 437.304 485.170 471.892

Løs, intern kollekt 17.390 25.000 3.624 25.000 25.000

Indkomne bidrag ialt 587.778 519.899 440.928 510.170 496.892

Omsorg og integration     
Omsorg og integration udgifter     
Momskompensation 12.279 15.000 10.489 15.000 10.000
Momskompensation elevator     
Lejeindtægt, spejderne 44.000 41.000 39.000 41.000 41.000
Lejeindtægt, lejligheden 45.600 45.600 45.600 45.600 45.600
Lejeindtægt,  andre 13.400 8.000 10.000 8.000 8.000
HSMC - bidrag fællesudgifter 48.000 48.000 44.000 48.000 48.000
Lejeindtægter ialt 163.279 157.600 149.089 157.600 152.600
Kirkemarked Julemarked 29.006  7.345  
Renter (bank + gældsbrev)     

Diverse indtægter 479  2.002  

Indtægter ialt 780.541 677.499 599.364 667.770 649.492

Udgifter Regnskab Budget Regnskab Budget Budget
  2019 2019 2020 2020 2021

Løn 196.477 318.240 55.437  310.000
Mgh.del: ATP, pension 7.643 36.822 6.856  36.000
Kørselsgodtg. 2.236 27.720 1.637  18.000
Fri telefon  779 3.300 1.183  3.300
Fagbøger 0 1.500 540  1.500
Rejser, repr., kurser  3.020 8.100 1.522  8.100

Løn i alt 210.155 395.682 67.174 0 376.900

Årsmøderepræsentation + kurser 405 3.000 0 3.000 3.000
Honorarer/fremmede præd. 10.743 1.500 7.540 397.182 1.500
Kørsel excl. præst 443 3.000 3.610 3.000 3.000
Baptistpræd. Hjælpefond 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600
Udbetaling eksterne kollekter og Bondeko 25.384  12.618  
Telefon og internet 3.906 4.000 3.828 4.000 4.000
Porto, tryksager, kopier 220 1.500 713 1.500 1.500
Kontorartikler, annoncer 1.634 7.000 10.786 7.000 7.000
Kløverblad, årsbudskab 965 1.500 4.419 1.500 2.000
Ejendom, daglig drift 7.181 13.000 17.427 13.000 13.000
Inventar, daglig drift 35.622 11.500 52.782 11.500 11.500
Elklaver 35.622 0  0 
Lydanlæg / Grøn kirke 0 0  0 
Rengøring  3.500 6.888 3.500 3.500
Naturgas 54.573 50.000 44.535 50.000 50.000
Afdrag på gæld elevator 9.000 9.000 0  
Elforbrug 8.966 20.000 17.149 20.000 20.000
Vand og renovation 20.292 11.000 10.070 11.000 11.000
Forsikring 13.640 22.000 19.773 22.000 22.000
Bibler og gaver 39.000 5.000 18.645 5.000 5.000
Spejderne 1.382 36.000 34.000 36.000 36.000
Børnekirken 527 2.000 2.026 2.000 2.000
Ungdomsarbejde 83.071 2.000 4.764 2.000 2.000
Omsorg og integration 21.285 0 25.762 0 0
Internat. mission + projekter 30.400 15.000 12.000 15.000 15.000
Samtale Coach 1.200 0  0 0
Undervisning + anden mission 2.053 9.000 3.700 9.000 9.000
Bidrag BaptistKirken 9.527 37.117 28.933 36.388 35.392
Kirkemedlemsskab, DKR 30.400 600 600 600 600
Andre øremærkede udgifter   0  
Diverse udgifter 19.667 7.000 7.669 7.000 8.000

Udgifter ialt 640.427 677.499 424.013 667.770 649.492

Afskrivninger 19.667  19.667  19.667

Udgifter (fortsat) Regnskab Budget Regnskab Budget Budget
  2019 2019 2020 2020 2021
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Menighedsbidrag 2020

 Nr. Kr.
 1 3.200
 *2 8.500
 4 8.600
 7 6.850
 8 3.000
 10 9.025
 11 3.065
 12 1.000
 15 4.800
 16 17.500
 17 1.800

 Nr. Kr.
 20 400
 22 19.200
 *25 22.350
 26 50
 28 3.300
 32 1.500
 *33 6.000
 *34 57.200
 36. 1.000
 37 1.200
 43 3.600

 Nr. Kr.
 46 4.800
 48 4.700
 50 6.150
 52 19.900
 53 2.000
 54  50
 55 3.600
 58  8.303
 61  50
 63  6.000
 67 1.300
 *68  16.100
 70  13.500
 72  700
 *73 12.200
 75 7.000
 76 2.620
 77 3.600
 78 200
 79 7.000
 80 2.900
 85 500
 89 795

* betyder ægtepar

I alt 62 givere med 
bidrags nr.

 Nr. Kr.
 90 900
 *91  5.000
 93 6.500
 *95  8.000
 103  700
 104  4.000
 116 3.900
 *118  30.000
 120  200
 135  2.000
 137  100
 138  10.000
 140  2.800
 143  12.500
 145  13.200
 147 2.250
 148 2.670

Det er dejligt, at mange giver af et glad 
hjerte, store og mindre beløb. Lad os huske, 
at vi giver til Guds rige i taknemlighed til vo-
res himmelske Far, som har givet os alt!

Betaling af menighedsbidrag:
Du kan aflevere dit bidrag i kuverten med 
dit nummer under kollekten ved alle me-
nighedens gudstjenester. (Du kan altid få 
flere kuverter).

Du kan også indbetale via netbank til 
menighedens konto i Nordea: reg. nr. 1726 
konto 8129 166 623, eller lade din bank 
overføre et fast beløb hver måned.

Eller betale via MobilePay til kirkens mo-
bil nr. 61021; husk altid at angive nummer 
og/eller navn. Har du spørgsmål, kontakt 
da gerne bidragssekretær Bente Janø, tlf. 
2290 3070.

Skattefradrag 2020
Beløb op til 17.000 kr. er fradragsberetti-
gede. Overstiger dine bidrag dette beløb, 
vil det være en fordel at lave en forpligtel-
seserklæring.

Begge ægtefæller kan, uanset med-
lemskab af menigheden, benytte disse 
fradragsmuligheder. Dog skal der oplyses 
CPR-nr., for at bidrag kan indberettes til 
skat.

Arv
Ønsker du at betænke menigheden med et 
arvebeløb kontakt da venligst menigheds-
rådet.

Den nyistandsatte åbne trappegang.
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Vejledning Vedtægter for Holbæk Baptistmenighed

Barnevelsignelse
Giv menighedens præst besked så snart et 
barn er født, så menigheden får mulighed 
for at overbringe en lykønskning. Holbæk 
Baptistkirke tilbyder ’barnevelsignelse’ ved 
en gudstjeneste. En barnevelsignelse er 
en takkebøn og forbøn. Vi siger Gud tak 
for det nyfødte barn og vi beder om Guds 
hjælp og velsignelse over barnet og famili-
ens liv. Kontakt menighedens præst for at 
aftale barnevelsignelse.

Kristendomsklasse
Alle menighedens børn og andre interes-
serede tilbydes kristendomsundervisning, 
når de går i 7. eller 8. klasse. Har barnet 
ikke modtaget en indbydelse, kontakt da 
menighedens præst, ved starten af skole-
året i 7. klasse. Undervisningen begynder 
normalt i september og afsluttes ved en 
gudstjeneste i foråret.

Kirkelig velsignelse af ægteskab
Holbæk Baptistkirke tilbyder kirkelig vel-
signelse af ægteskab indgået med borger-
lig gyldighed på rådhuset. Aftale herom 
bør træffes i god tid med menighedens 
præst.

Dåb Enhver, som personligt kan beken-
de tro på Jesus Kristus, kan blive døbt. 
Henvendelse vedrørende dåb rettes til me-
nighedens præst.

Medlemskab
Medlemskab af Holbæk Baptistmenighed 
kan opnås på følgende måder:

A. Ved dåb efter personlig bekendelse af 
tro på Jesus Kristus. 

B. Ved tilflytning fra anden Baptistmenig-
hed eller andet kirkesamfund. 

C. Ved personlig bekendelse af tro på Jesus 
Kristus under forudsætning af at ved-
kommende er døbt i et barnedøbende 
kirkesamfund.

Henvendelse om medlemskab rettes til 
menighedens præst.

Nadver i hjemmet
Er du forhindret i at deltage i menighedens 
nadvergudstjeneste på grund af sygdom, 
alderdom eller andet, kan du give medde-
lelse til menighedens præst med ønske om 
at fejre nadver i dit hjem eller hvor du øn-
sker det. Præsten vil da evt. sammen med 
en fra menighedsrådet besøge dig, og fej-
re nadver sammen med dig.

Dødsfald
Ved dødsfald underretter man straks me-
nighedens præst. Bedemanden, som vare-
tager begravelsen/bisættelse, orienteres 
om, at afdøde var baptist og / eller at Bap-
tistkirken står for bisættelsen/begravelsen. 
Bedemanden tager sig af alt det praktiske 
og det nødvendige papirarbejde. Tilrette-
læggelse af selve højtideligheden aftales 
med præsten. Af hensyn til de efterladte 
er det af stor betydning, at alle, der ikke er 
medlemmer af Holbæk Baptistmenighed, 
men som ønsker at blive begravet/bisat fra 
Baptistkirken, klart har tilkendegivet dette 
ønske både til sine pårørende og til menig-
hedens præst.

§ 1 Holbæk Baptistmenighed er en selv-
stændig baptistmenighed tilsluttet Bap-
tistkirken i Danmark.

§ 2 Menighedens opgave er at virke for 
evangeliets udbredelse og fremme nyte-
stamentligt menighedsliv.

§ 3 Menigheden består af de til enhver tid 
værende medlemmer. Om nogen er med-
lem, beror på den i medlemsprotokollen in-
deholdende fortegnelse.

§ 4 Optages i menigheden kan enhver, som 
er døbt med troendes dåb.

Anmodning om dåb og optagelse rettes 
til præsten.

I særlige tilfælde kan medlemmer af 
barnedøbende kirkesamfund optages i 
menigheden på bekendelse, dersom de er-
kender troendes dåb som den rette bibel-
ske dåb.

Præstens indstilling herom forelægges 
på forhandlingsmødet.

§ 5 Menighedens øverste myndighed er 
forhandlingsmødet. Ordinære forhand-
lingsmøder afholdes 4 gange om året, nor-
malt i marts, juni, september og novem-
ber. Ekstraordinære forhandlingsmøder 
afholdes, når menighedsrådet finder det 
nødvendigt, eller når 1/5 af menighedens 
medlemmer, ved skriftlig henvendelse til 
menighedsrådets formand med angivelse 
af dagsorden, fremsætter ønske herom.
1. Ved disse møder forhandles menighe-

dens anliggender. Kommer en sag til 
afstemning, afgøres den ved simpel 
stemmeflerhed blandt de fremmød-

te medlemmer. Hvert medlem har én 
stemme. Skriftlig afstemning skal fore-
tages, når forhandlingslederen eller 
mindst 3 af de fremmødte medlemmer 
begærer det.

2. De ordinære forhandlingsmøder er åbne 
og ledes af menighedens forhandlings-
leder, eller i dennes fravær af en af for-
handlingsmødet valgt ordstyrer.

3. Sager, som ønskes behandlet på de ordi-
nære forhandlingsmøder, skal indleve-
res til menighedsrådets formand mindst 
14 dage før mødets afholdelse. Sagerne 
forelægges forhandlingsmødet efter 
forudgående behandling i menigheds-
rådet.

4. Sager af særlig betydning som f.eks. 
vedtægtsændringer, præsteansættel-
se, køb/salg af fast ejendom, optagelse 
af lån og indgåelse af andre økonomi-
ske forpligtelser, skal vedtages på to på 
hinanden følgende forhandlingsmøder 
med mindst 4 ugers mellemrum.

5. Forhandlingsmøderne indkaldes med 
mindst 14 dages varsel ved bekendt-
gørelse. Ekstraordinære forhandlings-
møder kan dog indkaldes ved bekendt-
gørelse mindst én uge forud ved en af 
menighedens Gudstjenester. Dagsor-
den er tilgængelig senest én uge forud 
for forhandlingsmødet.

6. Over menighedens forhandlingsmøder 
føres en af menighedsrådet autoriseret 
forhandlingsprotokol, der skal udvise de 
trufne beslutninger. Det tilførte oplæ-
ses enten straks eller ved en senere for-
handling og skal attesteres af forhand-
lingslederen samt menighedsrådets 
formand. Når det er godkendt, danner 
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protokollen – eller en af sekretæren og 
menighedsrådets formand bekræftet 
udskrift af denne – gyldigt og fuldt juri-
disk bevis for det passerede, såvel over 
for medlemmerne indbyrdes som over 
for tredjemand.

§ 6 Menighedens daglige ledelse forestås 
af et menighedsråd, der består af 3-6 med-
lemmer og eventuelt ansat præst. Kasse-
reren og evt. praktikant deltager i de or-
dinære menighedsrådsmøder. De valgte 
medlemmer og præsten kan ved personsa-
ger afholde ekstraordinære møder.

Menighedsrådet vælger af sin midte 
formand for en 1-årig periode. Valget med-
deles menigheden på førstkommende for-
handlingsmøde.

I præstens fravær varetages dennes ad-
ministrative opgaver af menighedsrådets 
formand.

§ 7 Underskriftsberettiget for menighe-
den er kassereren og menighedsrådets 
formand i forening, som ved deres under-
skrift forpligter menigheden over for tred-
jemand i henhold til forhandlingsmøder-
nes beslutninger.

§ 8 Menighedens ejendele tilhører menig-
heden som juridisk person. Det enkelte 
medlem har ikke som sådan nogen ejen-
domsret over noget menigheden tilhø-
rende. Som følge heraf kan det enkelte 
medlem ikke på nogen måde råde over me-
nighedens ejendele ud over, hvad der føl-
ger af vedkommendes stemmeret i menig-
hedens anliggender.

Menigheden hæfter med sine ejendele 

for opfyldelsen af de af menigheden som 
sådan indgåede forpligtelser. Derimod kan 
der ikke i menighedens ejendele søges sik-
kerhed eller fyldestgørelse for medlem-
mernes private gæld.

Medlemmerne hæfter ikke personligt 
for menighedens forpligtelser.

Menighedens regnskabsår er kalender-
året. Ingen udgift må afholdes, uden den 
er godkendt på budget eller ved tillægsbe-
villing.

Budgetforslaget forelægges på årets 
sidste ordinære forhandlingsmøde. Det 
reviderede regnskab fremlægges på årets 
første ordinære forhandlingsmøde.

§ 9 Menighedsrådets medlemmer vælges 
blandt menighedens medlemmer. Valg-
perioden er tre år og følger kalenderåret. 
Ingen kan vælges fortløbende mere end 
3 perioder, hvorefter der skal gå mindst 
et år, før man på ny er valgbar. Endvidere 
vælges en suppleant for eet år ad gangen. 
Valg til menighedsrådet foregår på følgen-
de måde:

1. Senest 1. september bekendtgøres det, 
hvem der er på valg med opfordring til 
medlemmerne om at stille forslag til 
valg af menighedsrådets medlemmer. 
Forslag indgives skriftligt til menigheds-
rådet eller ved nedlægning i en i kirken 
opsat boks senest 2 uger før menig-
hedsrådsvalg afholdes.

2. Herefter spørger menighedsrådets 
formand de kandidater, som har fået 
mindst 2 stemmer, om de er villige til 
at lade sig opstille. Er der ikke opstillet 
mindst 3 kandidater, bemyndiges me-
nighedsrådet til at finde det nødvendi-
ge antal.

3. Selve valget af de opstillede kandida-
ter foregår på forhandlingsmødet i no-
vember ved skriftlig afstemning. Der er 
desuden mulighed for afgivelse af brev-
stemme efter personlig henvendelse til 
menighedsrådets formand. En sådan 
brevstemme skal være menighedsråds-
formanden i hænde senest 2 dage før 
valgdato.

4. Valgt er de kandidater, som opnår flest 
stemmer. Som suppleant er valgt den, 
som herefter opnår flest stemmer. En 
nyvalgt suppleant supplerer for det 
samlede menighedsråd det følgende år.

Øvrige valg
Menighedens forhandlingsleder vælges 
for en toårig periode blandt menighedens 
medlemmer. Sekretær, kasserer, bidrags-
sekretær, revisorer og personer med andre 
tillidsposter vælges ligeledes for en toårig 
periode. Genvalg kan finde sted. Revisorer-
ne og forhandlingslederen kan ikke være 
medlemmer af menighedsrådet. Reviso-

rerne skal foretage såvel en kritisk som en 
regnskabsmæssig revision af menighedens 
regnskab.

§ 10 I tilfælde af menighedens deling skal 
dens ejendele fordeles efter bedste skøn 
ved forhandling mellem parterne. Kan 
overensstemmelse ikke opnås, henvises sa-
gen til afgørelse i Baptistkirken i Danmarks 
ledelse.

§ 11 Når menighedens medlemstal er gået 
ned til 7 – om ikke før – skal der ske henven-
delse til Baptistkirken i Danmarks ledelse. 
Derefter træffes der, på to efter hinanden 
følgende forhandlingsmøder, beslutning 
om, hvorvidt menigheden skal fortsætte 
som selvstændig menighed eller opløses 
som sådan for at indgå som en del af an-
den baptistmenighed.

Menighedens aktiver skal ved opløsning 
– uanset årsag – overføres til anden bap-
tistmenighed eller til Baptistkirken i Dan-
mark.

§ 12 Dersom en del af menigheden udskil-
ler sig fra denne og fra Baptistkirken i Dan-
mark, har den ingen lod eller del i menig-
hedens ejendele og kan følgelig ikke gøre 
krav gældende af nogen som helst art.

§ 13 Alle medlemmer modtager et eksem-
plar af disse vedtægter.

Vedtaget 20. september 2020 og 15. no-
vember 2020.
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Den levende struktur

Menigheden arbejder med en overordnet 
„struktur“ for udvalg og arbejdsområder. 
Vi har oplevet mange nye udvalg og tiltag i 
kirken de seneste år, og det er den proces 
vi gerne vil fremme. Målet er en fleksibel 
struktur, hvor alle kan bidrage med evner 
og indsats i en „Levende struktur“.

Vi opfordrer alle udvalg og arbejdsgrup-
per til at søge efter de mennesker, der har 
evner og interesse inden for området. Vi 
ønsker fokus på det, som får vores menig-
hed til at blive endnu bedre.

(Årstal i parentes angiver valgår)

Menighedsrådet
Præst
Jan Kornholt, tlf. 4283 1280

Formand
Janne Pedersen, tlf. 4110 7027 (2021) 
formand@holbaek-baptistkirke.dk

Næstformand 
Flizbet Schnügger, tlf. 2561 2424 (2021)

Sekretær 
Birgitte Heby

Medlemmer af menighedsrådet
Jean-Pierre Makumbu (2022) tlf. 2587 
2060 jpmak66@gmail.com
Annamary Jeromdesella (2022) tlf. 2867 
9701 annamaryjerom@yahoo.com
Willum Andersen (2023) tlf. 2843 9838 wil-
lum.andersen.1950@gmail.com

Menighedens kasserer
Birgitte Heby (2022) tlf. 2483 2688 kasse-
rer@holbaek-baptistkirke.dk

Børn og unge
Annamary Jeromdesella, tlf. 2867 9701 
annamaryjerom@yahoo.com 
Willum Andersen tlf. 2843 9838

Børnekirken
Anne-Marie Basnov, tlf. 5099 5501

Dominus
Simone Dahl, tlf. 2444 3104 og 
Sarah Basnov, tlf. 3148 4001

Spejderne, kredsførere
Corey Murphy, 
Jimmy Singerholm, tlf. 2874 7447
Menighedens repræsentanter i kredsrådet: 
Hans Andreasen (2021) og 
Willum Andersen (2022)

Kristendomsklassen/dåbsklasse
Jan Kornholt, tlf. 4283 1280

Gudstjenester og spiritualitet
Jan Kornholt, Janne Pedersen

Gudstjeneste-team
består af præsten og alle, der har interes-
se for vores gudstjenester.

Musik og sang
Flere forskellige på mange instrumenter 
og sprog.

Nadvertjenere og dørtjeneste
Inge-Lise Bornhardt, tlf. 5124 5798

Forbønsgruppen
Lykke Abraham, tlf. 5058 8173

Omsorg og fællesskab
Jean-Pierre Makumbu, omsorg@holba-
ek-baptistkirke.dk
Flizbeth Schnügger, brrrgh@yahoo.dk

Omsorgsudvalget
Willum Andersen og Inge-Lise Bornhardt

Omsorgsgruppen
Jean-Pierre Makumbu, 
omsorg@holbaek-baptistkirke.dk

Onsdage i Kløvermarkskirken
Inge-Lise Bornhardt, tlf. 5124 5798

Fællesskabsgrupper
Jan Kornholt

Åben kirke
Inge-Lise Bornhardt, tlf. 5124 5798

Åben kirke for småbørnsfamilier
Inge-Lise Bornhardt, tlf. 5124 5798

Åben kirke for seniorer
Hanne Foersom, tlf. 2986 7322

Kirkemarked
Hans Christian Dahl, tlf. 2818 4398, 
Inge-Lise Bornhardt, tlf. 5124 5798 og 
Finn Günther, tlf. 4183 4802

Kirkestrik og julemarked
Bente Bornhardt, tlf. 2424 1856 
Anne-Marie Basnov, tlf. 5099 5501

Samarbejdsudvalg, HSMC
Inge-Lise Bornhardt, tlf. 5124 5798
Willum Andersen, tlf. 2843 9838
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Sommerstævnet, Holbæk Gaden
Inge-Lise Bornhardt, tlf. 5124 5798

Undervisning
Jan Kornholt

Fasteprojekt
Jan Kornholt

Sjælesorg, dåbsvejleder
Jan Kornholt

Mission
Jean-Pierre Makumbu, Willum Andersen

Projektudvalget
Jean Pierre Makumbu

Kvindenetværket
Ingeborg Breining, tlf. 2466 3964

Foreningen Bondéko
Jørn Rune Nielsen, tlf. 3056 4309, 
Jean Pierre Makumbu, tlf. 2587 2060, 
Jan Kjøller, bidrag, tlf. 6083 4548

Waren venskabsmenighed
Janne Pedersen, tlf. 4110 7027

Lokalt
Evangelisk Alliance, kirkerne i Holbæk
Jan Kornholt

Den kristne Radio
Hans Andreasen, tlf. 2238 7975 

Administration
Janne Pedersen tlf. 4110 7027

Forhandlingsmødet
Forhandlingsleder 
Hans Breining (2022), tlf. 4043 1547
Sekretær, forhandlingsmødet 
Monica Schnügger (2022), tlf. 2217 5717 
Sekretær suppleant 
Bente Bornhardt (2022)

Arkivet
Jan Gerner (2022), tlf. 5025 5636

Medlemssekretær
Inge Günther (2021), tlf. 6154 7084

Menighedens kasserer
Birgitte Heby (2022), tlf. 2483 2688

Bidragssekretær
Bente J. Hansen (2021), tlf. 2290 3070

Revisorer
Ruth Hansen (2021), 
Mads Nymand Dam (2022)
Revisorsuppleant, Jan G. Nielsen (2022)

Kirkens hjemmeside
Inge-Lise Bornhardt, tlf. 5124 5798 og 
Susanne Krogh-Hansen, tlf. 9955 9786

Kommunikation, nyhedsbrev, kalender
Finn Günther, tlf. 4183 4802 og 
Inge-Lise Bornhardt, tlf. 5124 5798

Ejendom
Willum Andersen tlf. 2843 9838

Kirkens pedel 
Henrik Pedersen, tlf. 2321 0101 
henrik@gammelmark.xyz

Praktisk udvalg
Inge Günther, tlf. 6154 7084

Kirkekaffe
Ruth Hansen, tlf. 2289 5724

Teknik team
Henrik Gammelmark Pedersen
Alfred Hansen
Johan Schnügger
Finn Günther
lyd@holbaek-baptistkirke.dk

Nøgler til kirken
Willum Andersen, tlf. 2843 9838

Kirkens lokalekalender
Inge-Lise Bornhardt, tlf. 5124 5798

Rengøring
Inge Günther, tlf. 6154 7084

Spejderne

Kredsførere
Corey Murphy, Jimmy Singerholm Olsen, 
Thomas Overgaard

Kasserer
Inge Merete Guldberg Jensen

Kredsrådet
Består af kredsførerne, kasserer, enheds-
førere og
Forældrerepræsentanter:
Kenneth Schmidt, Anette Langetoft, Stine 
Hansen, Søren Holst 
Samt valgt fra menigheden:
Hans Andreasen (2021) og 
Willum Andersen (2022)

Førerne
Flokken i Holbæk
Birgitte Heby, Stine Thykier, Simone Dahl, 
Jonas Krogsbæk

Troppen i Holbæk
Sarah Basnov

Gruppen i Holbæk
Er flyttet til Regstrup



32 33

Medlemsforhold

Familiespejd i Regstrup
Jakob Lyngs, Luna Laugesen, Maria Rant-
zau-Bartens, Simone Dahl, Jimmy Singer-
holm

Flokken i Regstrup
Jakob Lyngs, Per Thaulow, Christian Han-
sen, Peter Schmidt, Aimee Stilling, Lisbeth 
Stormly, Lennart Winding, Jimmy Singer-
holm

Troppen I Regstrup
Hans Jakob Thomassen, Carina Mikkelsen

Gruppen i Regstrup
Lennart Winding, Jakob Lyngs, Carina Mik-
kelsen

Medlemstal pr. 31.12.2019: 129

Døde
2

Tilflyttede
2

Fraflyttede
1

Udmeldte
1

Medlemstal pr. 31.12.2020: 126

PR-udvalg
Carina Mikkelsen, Simone Dal, Jimmy Sin-
gerholm

Grejansvarlig
Andreas Korsled, Jimmy Singerholm

Hytteudvalg
Henrik Frederiksen, Kenneth Schmidt, Tina 
Larsen, Jimmy Singerholm

Regstruphytten udlejning
Tina Larsen

Hvalsøhytten udlejning
Jimmy Singerholm

Fond- og sponsorudvalg
Corey Murphy, Mia Kringelhede, Simone 
Dahl, Jimmy Singerholm

Klatre-team
Jakob Lyngs, Jacob Mejer, Corey Murphy, 
Henrik Knudsen, Jimmy Singerholm

Kajak-team
Liv Kjøller, Sebastian Knudsen, Alaa Aldine, 
Jakob Lyngs, Peter Schmidt, Jacob Mejer, 
Jimmy Singerholm

Økonomiudvalget
Merete Guldberg, Anette Langetoft, Ka-
ren-Lise Olsen, Jimmy Singerholm

Roverudvalg
Henrik Knudsen, Cecilie Knudsen, Corey 
Murphy, Jakob Lyngs, Jimmy Singerholm



Kløvermarkskirken
Baptistkirken i Holbæk


