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Kære nye medlem Værdigrundlag

VVi 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 ud-
gifter, vi har. Vores 2 største udgifter er 
præsteløn og vedligeholdelse af vores kir-
kebygning – og vi er rigtig glade for beg-
ge 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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Hvad med fremtiden?

Nu så jeg en ny himmel og en ny jord. Den 
første himmel og den første jord var for-
svundet. Fra tronen hørte jeg en høj stem-
me der sagde: „Nu bor Gud hos menne-
skene, og han vil være sammen med dem. 
Han vil tørre alle tårer væk fra deres øjne, 
og der skal ikke længere være nogen død. 
Sorg, gråd og smerte vil høre op, for alt det, 
der var før, er forsvundet.“ Ham, der sad på 
tronstolen, sagde: „Se, jeg gør alting nyt“.  

– Johannes Åbenbaring 21, 1-5.

Hvordan skal det gå? Vi tænker alle på det, 
uanset vi er børn med livet foran os eller 
vi er gamle, der snart skal dø. Hvad med 
fremtiden? Hvordan skal det gå? Sådan 
tænker vi også om menigheden. Hvordan 
skal det dog gå? Lad os se virkeligheden i 
øjnene, og lad os gøre det i tro på at vi tje-
ner en Gud, som kan gøre alting nyt.

Lige nu 
Der er meget godt at sige om vores me-
nighed: Vi er 132 medlemmer og har mere 
end 10 arbejdsgrene. Der er god stemning, 
ingen konflikter og mange gode oplevel-
ser. Vi kan glæde os over en spejderkreds 
med 150 spejderne, men der er næsten in-
gen relation mellem spejderne og resten af 
menigheden. Vi bliver færre medlemmer, 
færre medarbejdere og færre til gudstje-
neste. For syv år siden var vi 23 flere med-
lemmer og i gennemsnit 25 flere til guds-

tjeneste. Vi oplever, at der er færre børn 
og unge, og at vi mangler medarbejdere. 
De mest trofaste medarbejdere har været 
det så længe, at de ikke er unge længere. 
Vi er mange, der bidrager økonomisk, men 
høje energipriser og præst på fuld tid bela-
ster økonomien. Skal økonomien i balance, 
med nuværende indtægtsniveau, så har vi 
måske råd til 60-70% af en præsteløn. Det 
mest bekymrende lige nu er nok, at vores 
menigheds tilbud ikke er attraktive for un-
ge og for børnefamilier.

Lige om lidt Der går ikke lang tid, før 
den nuværende afmatning kan få store 
konsekvenser for vores menighed: 

– Når der ikke kommer nye medarbejde-
re til, så vil vores aktiviteter stoppe af sig 
selv. 

– Hvordan løser vi den opgave at finde 
ny præst? Og hvis det ikke lykkes, hvordan 
vil det så gå uden præst? – Og om det fort-
sat ikke er attraktivt for unge og for børne-
familier, at være med i vores fællesskab, så 
vil både medlemstal og opbakning til guds-
tjenesten mv. fortsætte med at falde.

På længere sigt 
Vi skal ikke bare acceptere, at menighe-
den svinder ind. Vi er en menighed med 
ressourcer. Men vi skal ikke bare have fle-
re medarbejdere til at gøre det, vi plejer. Vi 
skal i stedet fokusere på at tilbyde noget, 
som er attraktiv for nutidens menneske, 
dem som ikke er fortrolige med kirkens kul-
tur og som ikke kender Jesus. En forudsæt-
ning for en sund udvikling er, at vi accep-
terer forandringer. Vi skal turde sætte det, 
vi har, på spil. Det betyder, at vi skal være 
parate til både at indstille nogle opgaver, 

ændre andre opgaver og sætte nyt i gang. 
Vi skal også acceptere forandringer, vi ikke 
selv er i stand til at gøre, og da støtte dem, 
der kan, og dem, der forsøger.

Evig og altid Gud! Det er afgørende at 
vi bevarer håbet og stoler på, at når Jesus 
er med os, så er det vigtigste i orden. Vi er 
nemlig ikke selv herre over menigheden. 
Det er Guds menighed. Det er ikke vores 
egen indsats, der afgør om menigheden 
udvikler sig. Vi er afhængige af Guds Ånd, 
som giver indsigt, kraft og mod til at tjene. 
Kirken er det mest fremtidssikrede fælles-
skab, som findes. Kirken er Guds idé. Gud 
har valgt at udføre sit arbejde her på jord 
ved hjælp af almindelige mennesker, der 
vælger at følge Jesus. Og Jesus har lovet 
at være med os altid.

„Se, jeg gør alting nyt“
Jeg er overbevist om at, der findes mu-
lighed for en lys fremtid for menigheden. 
Det kræver forandringer, ja, og det er helt 
selvfølgeligt, når vi tjener en Gud, der gør 
alting nyt. Så lad os da stå sammen om at 
ville det anderledes, øse af Guds kraft og 
støtte dem, som vil lede menigheden i for-
nyelse.

Kærlig hilsen
Jan Kornholt

kornh
Fremhæv

kornh
Fremhæv
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Beretninger

Menighedsrådet
Når vi ser tilbage på 2022, så har det væ-
ret et år, hvor vi på flere måder har arbej-
det med, hvad Gud vil med os. Efter nogle 
år med alvorlige benspænd af forskellige 
Coronarestriktioner har vi brug for at søge 
Gud og hans vej for os som fællesskab.

Vi tog fat på VITAL-arbejdet i starten af 
april. Samtalen om, hvem vi er, og hvordan 
vi ønsker vores menighed skal være, er vig-
tig og nødvendig og skal bl.a. danne bag-
grund for beslutninger vedr. nyansættelse, 
når Jans ansættelse ophører med udgan-
gen af juli i år.

Tak til alle, som tager del i processen og 
vælger at prioritere det. I 2023 skal vi tale 
om forandring og fremdrift, og det er der 
vitaminer i. Det bliver spændende! Hvis du 
ikke synes, du har kræfter eller mod på det, 
så bak op om det ved at bede for proces-
sen, for menigheden og vores fælles frem-
tid. TAK til VITAL-teamet for jeres villighed, 
vedholdenhed og engagement og for jeres 
indsat i året, der er gået.

2022 blev året, hvor vi fra starten af fe-
bruar først stille og roligt og efterhånden 

med stigende hastighed smed mundbin-
det, kunne samles frit og synge sammen, 
mødtes til „Onsdag i Kløvermarkskirken“ 
og fællesspisning, ja og i det hele taget tog 
fat på aktiviteter, som vi ellers havde væ-
ret afskåret fra længe pga. Corona. En søn-
dag aften sidst i marts deltog mere end 75 i 
gospelgudstjeneste med Grevinge Gospel-
kor, hvor 25 sangere var med til at sprede 
evangeliets glade budskab. Seniorkredsen 
inviterede igen til „Åben kirke for Senio-
rer“med udflugt og foredrag, ja på mange 
måder er livet og dagligdagen vendt tilba-
ge til vores kirke.

Sommerstævnet
Sommerstævnet bød på hyggelige da-
ge for færre end tidligere, men med godt 
samvær og god og tankevækkende under-
visning.

I alt 20 unge fra forskellige menigheder 
på Sjælland, København og Bornholm del-
tager i år i fælles kristendomsklasse. Vi kan 
glæde os over, at 6 unge herfra, sammen 
med Jan, deltager i de forskellige week-
ends rundt i menighederne og andre ar-

rangementer. Det er godt, at vores unge 
på den måde får mulighed for både god 
undervisning og for at opbygge relationer 
med unge fra andre menigheder.

Gennem mange år har Frelsens Hær stå-
et for julehjælp i Holbæk, men nu hvor de 
ikke længere kan magte opgaven, er der 
taget initiativ til at danne en forening, hvor 
ildsjæle fra forskellige kirker vil fortsætte 
arbejdet sammen. Ved den stiftende gene-
ralforsamling for „Holbæk Fælleskirkelige 
Hjælpearbejde“ blev Holbæk Baptistkirke 
optaget som medlem sammen med Tøllø-
se Baptistkirke, Tveje Merløse sogn, Skt. Ni-
kolai sogn, Holbæk Frikirke, Soderup & Kir-
ke Eskilstrup. Flere forventes at slutte sig 
til.

Medlemsforhold
I 2022 er medlemstallet faldet lidt (134 
– 132), Kurt Hermod og Lizzie Lunding er 
begge „gået hjem til Herren“. Kurt havde 
ønsket at blive bisat med sin spejderhat og 
spejdertegnet for „jeg er gået hjem“ på sin 
kiste. Det var en stærk oplevelse for mig, 
og Kurt og Lizzie har begge på hver deres 
måde haft stor betydning for menigheden 
her igennem mange år.

Vi har også sagt farvel til to familier fra 
Avnstrup, som alle – børn og voksne – har 
været en stor del af vores menighedsfæl-
lesskab, da de efter mange års uvished rej-
ste til Rumænien for at få en mulighed for 
at bosætte sig permanent.

Menighedsrådets arbejde har i igennem 
længere tid været præget af nødvendig-
hed, praktiske og akutte opgaver, og det 
har været nødvendigt at prioritere. Willum 
har haft sygeorlov indtil december 2022, 

og Flizbet fik fra 1. august arbejde i Grøn-
land og har fortsat orlov. I den situation 
trådte Inge Günther og John Eirup til som 
suppleanter frem til årsskiftet. John sagde 
efterfølgende „ja“ og blev valgt til menig-
hedsrådet for en 3-årig periode sammen 
med Jean Pierre, som fortsætter. Tak til In-
ge og John for at træde til, da vi havde al-
lermest brug for det, og velkommen til op-
gaven til John og Jean Pierre!

Som noget nyt har menighedsrådet in-
viteret til halvårlige medarbejdermøder. Vi 
oplever et stort behov for at få fælles fo-
kus på opgaven, og hvordan vi kan hjælpe 
hinanden og forsøge at koordinere.

Siden 1. august har vi haft vores præst 
på fuld tid. Det har bl.a. betydet, at vi har 
kunnet glæde os over flere gudstjenester 
med Jan, en opprioritering af tilbud om un-
dervisning, som også rækker ud - tre un-
dervisningsaftner i efteråret under titlen 
„At rejse er at leve“, og Jan har kunnet væ-
re tovholder på flere projekter, herunder i 
høj grad VITAL-processen. Tak til Jan for dit 
engagement, din indsats og for samarbej-
det! Vi har virkelig brug for dig.

Kommunikation er en meget væsentlig 
opgave, som vi har fokus på. Nyhedsbrevet 
udkommer ugentlig, men hjemmesiden gik 
ned i marts, og først ved årsskiftet er det 
lykkedes igen får en fungerende hjemme-
side.

Ejendom
Der har ikke været større renoveringer i 
året der er gået, men for at imødegå de sti-
gende priser på el og varme, har vi haft fo-
kus på forbruget. Nu kan vi se, at de tiltag, 
der er gjort, faktisk har haft en positiv be-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 11

tydning, så forbruget ift. sidste år ser ud til 
at være faldet med ca. 20 %. Det giver da 
grund til håb for fremtiden.

Økonomi
Årets regnskab kom ikke til at balancere, 
men … ser vi bort fra de ekstra udgifter til 
energi, så havde det faktisk været muligt 
at komme i mål med at betale for en præ-
steansættelse på fuld tid, så der er håb for 
fremtiden. Lad os opmuntre hinanden og 
glædes over Guds velsignelse og alle de ga-
ver, der kommer ind!

Der er brug for forandring, og i 2023 
skal vi tage vigtige beslutninger sammen, 
som peger fremad. Lad os da med nyt mod 
„træde ud af båden“ – i tillid til Jesus, som 
kalder os og vil tage os i hånden, gribe os 
og lede os.

På menighedsrådets vegne
Janne Pedersen

VITAL 2022-2023
VITAL er et redskab til samtale i vores me-
nighed. Vi begyndte processen 3. april 
2022 med den første af tre workshops. 
Teamet var FAKTA. Anden workshop blev 
afholdt 14. januar 2023 og handlede om 
FORANDRING. Senere i 2023 afsluttes pro-
cessen med en workshop om FREMDRIFT. 
Derudover vil vi foretage en grundig un-
dersøgelse af menigheden (PULS), hvor al-
le aktive får muligheden for give deres me-
ning tilkende. Ruth Cilwil og Svend Jensen 
leder de tre workshop.

I menigheden ledes processen af et VI-
TAL-team bestående af Charlotte Norsk 
Dahl, Sarah Basnov, Birgitte Heby, Inge 
Günther, Jan Kornholt og Janne Peder-
sen. VITAL-teamet har siden første works-
hop ledet arbejdet med at formulere en re-
lationspagt, finde menighedens Bibelske 
Historie og samtaler om ’kendetegn på en 
sund menighed.

Vi havde i løbet af året tre åbne samta-
ler om „kendetegn på en sund menighed“. 

Vi gennemgik 10 tegn på en sund menig-
hed og vi valgte at tale mest om seks af 
dem og til sidst formulerede vi konkrete 
forslag til hvordan vi kunne styrke menig-
heden på disse tre områder: Gøre Bibelen 
central, dele troen på Jesus med andre og 
at være et imødekommende Fællesskab.

Ved 20 gudstjenester i 2022 delte en af 
gudstjenestedeltagerne en Bibel historie 
med os gav en begrundelse på hvorfor hi-
storien skulle være menighedens bibelske 
historie. Vi endte med at vælge Mattæus 
14,22-33 til menighedens Bibelske Histo-
rie. Historien om Jesus, der går på vandet 
og Peter, der springer ud af båden, vil i den 
kommende tid præge vores forkyndelse og 
undervisning.

Gennem tre åbne samtaler fik vi formu-
leret menighedens relationspagt. Relati-
onspagten er vores aftale om, hvilke ken-
detegn, der skal præge relationer i vores 
menighed. Et andet ord for relationspagt 
kan være: „Menighedens leveregler“, el-
ler „værdier i praksis“. Det er vores håb, at 
VITAL-processen vil præge menighedens 
fremtid. Vi har haft fokus på centrale ken-
detegn ved en kristen menighed og i den 
sidste del af processen vil vi tale om kon-
krete forslag til forandringer.

Kærlig hilsen VITAL-teamet

Åben Kirke (alle) tirsdage fra 14-17
Efter to mærkelige år med Åben Kirke un-
der Corona kriserne i 2020 og 2021, så blev 
2022 næsten normalt.

Fra den 18. januar 2022 har der virkeligt 
været åbent hver eneste tirsdag. Det er 
stadig lærerigt at stå til rådighed for men-
neskers behov for hjælp.

Vi er tæt på mennesker, der lever med 
frygt for at miste deres opholdstilladelse, 
men er heldigvis ikke bekendt med, at no-
gen har mistet den i år. Frygten er der dog 
stadig, så sammen med vore venner fra 
Åben Kirke, håber vi at 2023 giver lidt me-
re ro på.

Flere er kommet med deres nye „Per-
manente opholdstilladelser“ og vi kan kun 
glæde os med dem.

Vores præst, Jan Kornholt kommer sta-
dig stort set hver gang og det er vi man-
ge, der sætter pris på. Ukrainerne er også 
blevet en del af vores fællesskab. Én mand 
kommer hver eneste gang og lyser op i glæ-
de, når en af vore hjælpere kan tale russisk 
med ham. Han ønsker ikke at lære dansk, 
men flere arbejder alligevel med at få bare 
en lille kommunikation i gang med ham. En 
anden mand er kommet godt i gang med at 
forstå og tale dansk.

Tak til alle, der omfatter Åben Kirke med 
forbøn. Vi kunne stadig godt tænke os et 
par flere, der kunne hjælpe med bl.a. mate-
matik og gerne en mere, der kunne komme 
med en PC og give en hånd med at få ud-
fyldt ansøgninger af forskellig art.

Vi har to trofaste hjælpere fra Venligbo-
erne og vi er fire fra Kløvermarkskirken her. 
Heraf er to med til at hjælpe med lektier, 
ansøgninger, breve mv. og de to andre ta-
ger sig af praktiske opgaver ved kaffebord 
og oprydning.

De flygtninge, vi ventede fra Afgha-
nistan, er aldrig dukket op. Måske har de 
en anden form for netværk.

Kærlig hilsen fra Lis, Willum, 
 Skjold og Inge-Lise
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Projektudvalget
„For således elskede Gud verden, at han 
gav sin egen søn.“

Kærlighed er hjertet i gaven. Når du el-
sker nogen, ønsker du at give ham. Du kan 
give uden at elske, men du kan ikke elske 
uden at give. Hvis du siger du elsker Gud, vil 
din kærlighed ses i din gavmildhed.

Vi er taknemlig for de midler som vi får 
hvert eneste år fra Kløvermarkskirken i Hol-
bæk, som er en menighed med store ud-
fordringer og stor vision til at hjælpe ude 
i verden, og de midler gør en stor forskel.

Vores primære projekt i år var Skoletoi-
letter til Primærskolen i Rubura i Burundi. 
De har i mange år trængt til en opgrade-
ring. Der dufter end del af fremmedartede 
vitaminer, når man passerer forbi.

Vi har også støttet Bondekos arbejde 
i DR-Congo, fortrinsvis til skolegang for 
forældreløse børn. Vi ser også her en ud-
vikling, der gør os glade ved at kunne yde 
hjælp. Projektudvalget drømmer altid 
stort.

Projektdagen er en særlig dag, hvor har 
vi mulighed for at vise projektudvalgets ar-

bejde og snakke om forskellige projekter. 
Vi har haft en dejlig projektdag i året 2022. 
Tak til alle der var med til at gøre dagen 
festlig. Alle er velkommen til projektdag 
2023, kom og vær med! Giv en god gave 
til dem vi har taget under vores vinger, det 
glæder vi os til (dato kommer lidt senere).

Vi ser det som relevant for os at støtte 
en god udvikling og vi håber, at menighe-
den er enig med os. Vi ser frem til at tage 
endelig stilling til de projekter vil skal støt-
te i 2023 og fremover. Tak for ethvert bi-
drag og forbøn for projekterne 2023.

„Hvis en broder eller søster ikke har tøj 
at tage på og mangler det daglige brød, 
og en af jer så siger til dem: Gå bort med 
fred, sørg for at klæde jer varmt på og spi-
se godt, men ikke giver dem, hvad legemet 
har brug for, hvad nytter det så?“

Tak for alle som var med til at gøre en 
forskel og bidrage til at vi nåede vores mål 
i 2022 Og tak for jeres forbøn.

Godt nytår.
Jean-Pierre Makumbu

På Udvalgets vegne

Kvindenetværk
Første møde uden corona var Kvindetræf 
i Holbæk den 19. marts fra kl. 10-16 i vo-
res kirke.

Efter morgenkaffe var der en inspire-
rende morgenandagt ved Inger Klyver, 
Vejle, og derefter gik vi over til forret-
ningsmødet, frokost og sangkvarter. Efter-
middagens program bød på besøg af Ka-
rin Kjærgaard fra Café Exit. Karin fortalte 
meget givende, hvordan hun sammen med 
andre hjælper nigerianske kvinder ud af 
prostitution, og viste en lille video. Vores 
kollekt gik dertil i år. Efter et lækkert kaffe-
bord med kager fra kredsen i Herlev, slut-
tede Lisbeth Orbe dagen.

19. juli holdt vi forretningsmøde på Lin-
denborg, som var godt besøgt. Lise Em-
ming Weber-Hansen fortalte meget leven-
de og engageret om sit arbejde i Afrika. En 
god dag med deltagelse fra hele landet.

16.-18. september var der nordisk kvin-
dekonference i Arendal, Norge. Der var ik-
ke så mange med fra Danmark denne gang, 
men de der var med, havde en rigtig god 
oplevelse.

7. november holdt vi Baptistkvindernes 
Internationale bededag i Nyrup. Vi havde 
en dejlig bedestund for kvinder i hele ver-
den som kæmper med store problemer, og 
lyttede til flere gode beretninger. Hanne 
Frederiksen fra Tølløse talte til os over em-
net Vendt mod Gud. Vi sluttede med et dej-
ligt kaffebord.

Ingeborg Breining

Børnekirke
Så er det atter tid at kigge tilbage på året 
der gik. I børnekirken har vi haft et roligt år, 

der er stadig mange børn, men desværre 
ikke samtidig. Vi har haft nogle skønne søn-
dagsformiddage sammen med de der var 
der. Nogle gange var der slet ikke nogen 
børn, det er trist.

I foråret byggede vi Noahs ark, det var 
stor og sjov opgave, vi havde påtaget os 
der. Sæsonen sluttede med afslutning hos 
Charlotte og H.C, hvor vi søsatte arken – 
den kunne flyde. Det er en dejlig tradition, 
vi har fået, med afslutning i Familien Dahls 
have. Tak til menigheden for at bakke om 
dette.

I efteråret har vi forsøgt at lave et bræt-
spil med bibelspørgsmål. Det er en ander-
ledes opgave, men bestemt ikke mindre 
end Noahs ark. Vi er gået lidt i stå med pro-
jektet, men håber vi kan få gang i det igen 
i foråret 2023.

En enkelt legedag er det blevet til i år. 
Desværre kom der ikke mange børn, måske 
skal vi finde et andet koncept til at mødes 
omkring. Det er godt at være sammen med 
børnene i lidt længere tid end under guds-
tjenesten.

Tak for fællesskab med/mellem både 
børn og voksne, det er dejligt at være i Bør-
nekirke. Tak for samarbejdet til Annama-
ry Jeromdesella, Charlotte Dahl, Dim Dum 
Daw, Inge-Lise Bornhardt, Janne Pedersen 
Mah Cuai Thang Dum og Malene Agerskov. 
Jeg glæder mig til en nyt år sammen med 
jer.

Anne-Marie Basnov

Onsdage i Kløvermarkskirken
Vi er et udvalg der tager sig af program 
om onsdagen inkl. aftaler om kaffe/kage. I 
2022 valgte Inge-Lise Bornhardt at udtræ-
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de af udvalget efter mange års tjeneste. 
Stor tak til Inge-Lise for dit trofaste arbej-
de. Udvalget består lige nu af Elin Fryden-
dal, Marianne Juul og Jan Kornholt.

Onsdagene i 2022 har primært været 
brugt til undervisning, VITAL, julemarkeds-
forberedelse og ind imellem en onsdag 
uden andet program end fællesspisning. 
Året begyndte med Evangelisk Alliances 
bedemøde i Kløvermarkskirken og efter-
årssæsonen begyndte med en meget vel-
besøgt aften om Bondékos rejse til Congo.

Vi har brug for i menigheden at tale 
sammen om ’Onsdag i Kløvermarkskirken’. 
Det er i høj grad de samme som kommer 
til fællesspisningen hver gang, og den sam-
me gruppe af hovedsaligt ældre, der kom-
mer til undervisningen om onsdagen. Er vi 
tilfredse med det? Eller vil vi bruge onsda-
gene til at invitere nye med i fællesskabet. 
Hvad er det, vi skal tilbyde for at få flere 
med? Jeg håber, I vil være med til at over-
veje, hvad vi kan gøre for at styrke og ud-
vikle fællesskabet om onsdagen i Kløver-
markskirken.

Jan Kornholt

Åben Kirke for småbørnsfamilier 
– den første lørdag (hver) måned kl. 14-16

I 2022 har muligheden været til stede 
11 lørdage den første lørdag i måneden, 
men der kommer stort set ingen, så det bli-
ver nedlagt i 2023.

Tidligere kom der rigtig mange familier 
med mange børn i mange aldre, men det er 
ikke længere tiden til det. Måske blev Coro-
na-nedlukningerne for lange. Vi vil forsøge 
at lave en udflugt i foråret eller tidlig som-
mer, hvis vi kan finde opbakning for det. 
Tak til Annamary, som tog tørnen i flere år 
og tak til Marianne Juul, der ikke har mis-
set en eneste gang, efter hun overtog fra 
Annamary.

Kærlig hilsen
 Marianne og Inge-Lise

Åben kirke for seniorer.
Seniorkredsen har været meget fint be-
søgt, ved vores månedlige møder. Vi er 
som regel omkring 30 seniorer ved hvert 
møde. Vi har været meget heldige med vo-
res foredragsholdere, der alle kommer til 
vores møder, uden at bede om store ho-
norarer. Vi er meget glade for at der også 
kommer seniorer, der ikke har deres sæd-
vanlige gang i kirken. 

Vores sommerudflugt gik til Brorfelde 
observatorium. En dejlig eftermiddag, med 
fine forklaringer og rundvisning. 

Vi har været så heldige at Marianne 
Winn er trådt til, som medarbejder i senior-
kredsen. En stor hjælp.

Dersom man fra menighedens side har 
forslag til gode foredragsholdere, der vil 
komme uden de store honorarkrav, er vi 
meget interesserede i at høre om det. 

Tak for støtte og opbakning fra menig-
heden. Vi ser frem til gode eftermiddage 
sammen i seniorkredsen.

Hanne Foersom

Bondeko
Foreningen Bondéko der støtter forældre-
løse skolebørn i Congo med skolegang, har 
i året haft det store mål at sende en dele-
gation af medlemmer til Congo.

Det blev til 11 medlemmer, der rejste 
for at møde de børn vi støtter i foreningen. 
Det var en stor oplevelse på mange måder 
for alle at møde børnene og se hvor fatti-
ge de er og hvordan de bor. Men godt og 
se, at de med 12 års skolegang, kan få en 
bedre tilværelse. Det oplevede vi med no-
gen af dem der allerede har afsluttet 12 års 
skolegang.

Vi oplevede også at møde Borgmestre-
ne for Kasangulu hvor børnene bor, at væ-
re til 2-timers gudstjeneste med 3 prædi-
kanter, høj musik og sang m.m. Se et af de 
store vandfald, og et abereservat for true-
de aber. Vi oplevede en stor venlighed fra 
alle sider, og et godt samarbejde med be-

styrelsen i Congo som er vores samarbejds-
partner i Congo. Vi havde vores egen kok 
på turen som sørgede for god mad til os.

Vi er en lille forening med 39 medlem-
mer og har 18 børn, der støttes af Faddere, 
foruden dem som foreningen støtter.

Vi har fortsat flere Spar-Lånegrupper i 
Kasangulu der fungere fint som små lokale 
banker, hvor de kan låne penge til at skabe 
noget, der kan forbedre deres tilværelse.

På foreningens vejene
Formand Jørn Rune Nielsen

Julemarkedet
Det var året, hvor vi fredag morgen stod 
og kiggede modløst på de opsatte ting - og 
tænkte: Åhhhh nej. Men det magiske ske-
te! I løbet af dagen dukkede der skønne sa-
ger ind! Julemarkedet blev en fantastisk 
dag, med masser af glade gæster fra nær 
og fjern. 

Nu står vi bare tilbage med dyb taknem-
melighed til jer alle! Tak for støtten - og ja. 
Vi gør det igen i 2023. 

På julemarked teamets vegne
Bente Bornhardt
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Forbønsgruppen
Vi har en forbøns gruppe her i kirken, hvor 
man kan henvende sig med forbøns emner 
og medlemmerne af denne gruppe beder 
da, hver for sig, for det pågældende emne.

Vi kan sagtens klare flere bedeemner, så 
hold jer ikke tilbage. Det er godt at lægge 
alting frem for Gud.

Fil 4 v.4-6: Vær ikke bekymrede for noget, 
men bring i alle forhold jeres ønsker frem for 
Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds 
fred, som overgår al forstand, vil bevare je-
res hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Kærlig hilsen fra Lykke.

Bøn i kirken
Vi har i halvandet år indbudt til Bøn i kir-
ken hvor onsdag kl. 17.30-18.00. Det gør 
vi, fordi vi har brug for at bede sammen, 
bede for verden, kirken og hinanden. Det 
foregår meget uformelt. Vi begynder med 
et ord fra Bibelen og derefter taler vi om, 
hvad vi har behov at bede om. Derefter har 
vi fri bøn. Fri betyder, at man er fri til at be-
de højt eller lade være.

Indtil nu har vi været mellem en og fem 
deltagere hver gang. Det er de samme, 
som kommer. Ambitionen har aldrig været, 
at vi skal være mange. Men vi er alligevel 
så få, at vi må spørge hinanden om, vi gør 
det rette. Skal vi gøre det på en anden må-
de eller skal vi flytte til et andet tidspunkt. 
Alle, som deltager i Bøn i kirken er pensio-
nister og har derfor mulighed for at kom-
me sammen på andre tidspunkter. Og at 
lægge Bøn i kirken i tilknytning til fælles-
spisningen ser ikke ud til at have nogen af-
smittende virkning. Jeg håber, at vi i begyn-
delsen af året finder ud af om vi fortsætter 

med Bøn i Kirken som nu, eller om vi laver 
om på det.

Jan Kornholt

Spejderne
2022 er snart forbi. Hvad fik vi set? Hvad fik 
vi opnået? Hvad oplevede vi?

I året der er gået har spejderne oplevet 
mangt og meget. De har været på sommer-
lejr med 35.000 andre børn, unge og voks-
ne i Hedeland. Det var en skøn oplevelse at 
være afsted med så mange andre, der de-
ler de samme værdier og passion som os 
selv. Det er dejligt at mærke spejderånden 
leve på tværs af spejderkorps.

Vi, Holbæk- og RegstrupSpejderne, blev 
kåret som årets vækstmotor i Danske Bap-
tisters Spejderkorps, for at have haft en 
medlemsvækst på 26% i 2021, og derved 
et medlemstal på 187 medlemmer. Dette 
gav også en præmie til en tur for lederne. 
Dem der sørger for, at der er spejderaktivi-
teter at komme til.

I år fik vi 2 kredsweekender til Viggahus, 
et 8 timers førstehjælpskursus med fokus 
på vandsport, 3 ledere på kajakinstruktør - 
1 kursus, 5 ledere på KFUM-spejdernes lin-
jen ud, tilladelse af Holbæk kommune til at 
benytte en ældre bygning i Østre anlæg i 
Holbæk. Samtidig var der også tid til at del-
tage i mølledag i Regstrup, Skvulp og Natu-
rens Dag i Holbæk, Familiespejdernes som-
merafslutning på Orø, fastelavn i Regstrup 
hvor salget af folkeaktier for at kunne købe 
1000 meterskoven på Grønne hjerte, blev 
skudt i gang.

1000 meterskoven / Biotop-kikkerten 
brag te også andet med sig i årets løb. Pro-
jektet med skoven var årsag til, at Go On ju-

ryen valgte spejderne som årets forening 
i region Sjælland, og med dette fulgte, 
25.000 kr. Brand af 1848 fonden donere-
de 55.000 kr. og Holbæk kommune nåede 
også lige inden sommerferien at donere 
100.000 kr. til projektet. Skoven koster i alt 
435.000 kr. og mon ikke glædelige nyheder 
venter i det kommende år.

Det blev også året for renovering og 
energiforbedringer. Alle vinduer og ho-
veddøren i spejderhytten i Regstrup, med 
tilskud fra lokale firmaer og frivillige, blev 
skiftet til nye og mere energirigtige løsnin-
ger. Alt sammen i håbet om minimering af 
varmeregningen. Effekt venter vi dog sta-
dig på at kunne se.

Vi sagde også i år velkommen til en ny 
kredsfører/gruppeleder Christian, og måt-
te desværre sige farvel til Thomas.

I 2022 var der mange der støttede aktivi-
teterne for spejdernes børn unge og voks-
ne i Holbæk, Regstrup og Hvalsø. Støtte fra 
private, firmaer, fonde og Holbæk kommu-
ne. I alt er der blevet bevilliget 700.000 kr. 
til udstyr, aktiviteter og projekter. Og vi har 
meget godt i vente!

Billederne i opslaget er bare nogle af 
dem fra året der gik. Se om du kan huske 
øjeblikkene, og hvis ikke du har nok i de bil-
leder, så kan du bare give dig i kast med bil-
lederne under Holbæk- og RegstrupSpej-
dernes Facebook.

Tak til alle der har gjort det muligt at 
lave de aktiviteter vi fik afviklet i 2022, til 
dem der slår græsset, til dem der bygger 
på hytterne, til dem der holder styr på ud-
lån af vores hytter, og til alle dem der hol-
der 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, fonde og Holbæk 
kommune der har støttet spejderaktivite-
terne i år, og til vores samarbejdspartnere 
lokalt og i Danmark.

Tak for 2022 og må I alle komme godt 
ind i 2023.

Hilsen gruppeleder/kredsførerne
Christian og Jimmy
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Driftsregnskab og Status 2022

note 1 Menighedsbidrag mv  544.478,60
note 2 Andre driftsindtægter  236.835,64

 Indtægter i alt  781.314,24

note 3 Omkostninger menighedsdrift  -437.645,47

 Resultat før personaleudgifter  343.668,77

note 4 Personaleomkostninger  -417.519,71
 Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver  -25.453,00
 Resultat før finansielle poster  -99.303,94
 Finansielle indtægter  -   
 Finansielle udgifter  -   

 Årets resultat  -99.303,94

 overskudsdisponering
 Ungdomsarbejde  300,00 
 Omsorg og fællesskab  -24.144,76
 Børnekirken  275,90
 Projektudvalget (international mission)  3.580,00
 Onsdagskassen  6.900,00
 Vedligehold  2.312,00

 Overføres til næste år  -88.527,08 

Aktiver
Balancen pr. 31./12. 2021
anlægsaktiver
Grunde og bygninger  893.597,89
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  139.374,66

Anlægsaktiver i alt  1.032.972,55

omsætningsaktiver
Andre tilgodehavender  -
Periodeafgrænsning
Værdipapirer og kapitalandele  400.651,40

Omsætningsaktiver i alt  400.651,40

AKTIVER I ALT  1.433.623,95

Passiver
egenkapital
Overført fra tidligere år  1.527.759,61
Overført årets resultat  -99.303,94

Egenkapital i alt  1.428.455,67

kortfristede gældsforpligtigelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld, herunder skyldig skat og skyldige bidrag til social sikring  5.168,28

Gældsforpligtigelse i alt  5.168,28

PASSIVER I ALT  1.433.623,95

note 1 Kuvertbidrag 452.892,85
 Øremærkede gaver og bidrag 4.779,75
 BONDEKO 53.685,00
 Eksterne kollekter 18.294,50
 Løs kollekt 14.826,50

 Menighedsbidrag i alt 544.478,60
 
note 2 Lejeindtægt, spejderne 63.000,00
 Lejeindtægt, lejligheden 54.297,00
 Lejeindtægt,  andre 15.650,00
 HSMC - bidrag fællesudgifter 48.000,00
 Kirkemarked 11.979,60
 Julemarked 21.495,00
 Omsorg og fællesskab indtægter 9.271,90
 Diverse indtægter 13.142,14

 Andre driftsindtægter 236.835,64
 
note 3 Årsmøderepræsentation + kurser -14.150,00
 Honorarer/fremmede præd. -1.619,85
 Kørsel excl. præst -370,00
 Bibler og gaver -171,00
 Undervisning og anden mission -4.143,73
 Baptistpræd. Hjælpefond -6.600,00
 Diverse udgifter -9.170,25
 Andre øremærkede udgifter -873,75
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Regnskab 2022 – sådan gik åretNoter til driftsregnskab fortsat

 Udbetaling eksterne kollekter og Bondeko -70.306,00
 Porto -244,00
 Kontorartikler -9.699,98
 Telefon og internet i kirken -3.828,00
 Ejendom, daglig drift -1.050,00
 Inventar, daglig drift -13.574,32
 Rengøring -3.370,31
 Naturgas -102.247,31
 Elforbrug -36.131,10
 Vand og renovation -6.233,91
 Forsikring -20.524,82
 PR, Kløverblad og årsbudskab -3.657,38
 Spejderne -58.000,00
 Børnekirken -1.724,10
 Ungdomsarbejde -1.699,00
 Omsorg og Fællesskab udgifter -33.416,66
 Projektudvalget (international mission) -17.000,00
 Bidrag BaptistKirken -33.970,00
 Kirkemedlemsskab, DKR -1.000,00
 Momskompensation 17.130,00

 Omkostninger menighedsdrift -437.645,47
  
note 4 Løn -350.049,75
 Mgh.del: ATP, pension  -44.323,72
 Kørselsgodtg. -13.729,39
 Fri telefon -3.609,00
 Fagbøger  -2.306,90
 Rejser, repr., kurser -3.500,95

 Personaleomkostninger -417.519,71

Reserveringer 
Vedligehold Lejlighed  4.033,25 
Ungdomsarbejde  5.289,10 
Børnekirken  4.192,79 
Omsorg og fællesskab  73.683,40 
Projektudvalget (international mission)  3.580,00 
Onsdagskassen  8.229,65

Som ventet blev 2022 et svært år økono-
misk. Vi har hele året set meget ustabi-
le energipriser, især på gas. De stigende 
energipriser, er den primære årsag til årets 
underskud. I 2022 blev energiudgifterne 
80.000 kr. højere end i 2021. Året resultat 
blev et underskud på 99.300 kr.  Af dem ud-
gør 25.500 kr. afskrivninger og 10.500 kr. 
er brugt af hensatte midler. Så merforbru-
get udgør efter disse 63.300 kr.

Det er et meget stort underskud – men 
tak for de mange bidrag – og især tak til de 
mange der i år gav et ekstra bidrag – selv-
om privatøkonomien også har været ramt 
af de stigende priser. Og så skal vi huske at 
2022 blev året hvor vi i hvert fald i 2. halvår 
havde en præsteansættelse på fuld tid, no-
get vi har drømt om længe.

Menighedsbidrag iflg. LL § 8a:  418.921 kr. 
og iflg. § 12,3: 81.970kr. I alt: 500.891 kr.

Onsdagskassen er optalt til 4.114,81 kr. pr. 
31./12. 2022.

Besøg på Brorfelde
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Budget 2023

Indtægter Regnskab Budget Regnskab Budget Budget
  2021 2021 2022 2022 2023

Kuvertbidrag 471.892 413.086 530.392 452.893 500.000
Øremærkede gaver og bidrag  19.672  4.780 
Bondeko  20.273  53.685 
Omsorg og integration  23.520  9.272 39.500
Ekstern kollekt  1.350  18.295 

Menighedsbidrag ialt 471.892 477.900 530.392 538.924 539.500

Løs, intern kollekt 25.000 11.850 25.000 14.827 15.000

Indkomne bidrag ialt 496.892 489.750 555.392 553.751 554.500

Momskompensation 10.000 16.188 10.000 17.130 15.000
Lejeindtægt, spejderne 41.000 37.000 41.000 63.000 76.000
Lejeindtægt, lejligheden 45.600 46.298 51.600 54.297 54.500
Lejeindtægt,  andre 8.000 9.450 8.000 15.650 20.360
HSMC - bidrag fællesudgifter 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
Lejeindtægter ialt 152.600 156.936 158.600 198.077 213.860
Kirkemarked Julemarked  17.111  33.475 
Renter (bank + gældsbrev)    0 

Diverse indtægter  41.904  13.142 

Indtægter ialt 649.492 705.701 713.992 798.444 768.360

Udgifter Regnskab Budget Regnskab Budget Budget
  2021 2021 2022 2022 2023

Løn 310.000 321.052 360.000 350.050 385.200
Mgh.del: ATP, pension 36.000 39.620 40.000 44.324 48.150
Kørselsgodtg. 18.000 6.240 18.000 13.729 12.000
Fri telefon  3.300 4.647 3.300 3.609 3.300
Fagbøger 1.500 1.907 1.500 2.307 1.500
Rejser, repr., kurser  8.100 2.596 8.100 3.501 5.000

Løn i alt 376.900 376.061 430.900 417.520 455.150

Årsmøderepræsentation + kurser 3.000 2.853 16.500 14.150 12.000
Honorarer/fremmede præd. 1.500 0 1.500 1.620 8.000
Kørsel excl. præst 3.000 1.893 3.000 370 3.000
Baptistpræd. Hjælpefond 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600
Udbetal. ekst. kollekter og Bondeko  23.847  70.306 
Telefon og internet 4.000 3.828 4.000 3.828 4.000
Porto, tryksager, kopier 1.500 742 1.500 244 500
Kontorartikler, annoncer 7.000 3.462 7.000 9.700 5.000
Kløverblad, årsbudskab 2.000 3.306 3.500 3.657 4.500
Ejendom, daglig drift 13.000 11.348 13.000 1.050 5.000
Inventar, daglig drift 11.500 13.678 11.500 13.574 15.500
Rengøring 3.500 1.181 3.500 3.370 3.500
Naturgas 50.000 41.668 50.000 102.247 144.752
Elforbrug 20.000 16.953 20.000 36.131 37.800
Vand og renovation 11.000 4.848 11.000 6.234 11.000
Forsikring 22.000 19.942 22.000 20.525 20.500
Bibler og gaver 5.000 0 5.000 171 5.000
Spejderne 36.000 32.000 36.000 58.000 60.000
Børnekirken 2.000 1.266 2.000 1.724 0
Ungdomsarbejde 2.000 0 2.000 1.699 0
Omsorg og integration 0 50.985  33.417 39.500
Internat. mission + projekter 15.000 23.579 15.000 17.000 5.000
Undervisning + anden mission 9.000 0 4.500 4.144 3.000
Bidrag BaptistKirken 35.392 30.860 35.392 33.970 37.500
Kirkemedlemsskab, DKR 600 600 600 1.000 500
Andre øremærkede udgifter  13.846  874 
Diverse udgifter 8.000 8.494 8.000 9.170 8.000

Udgifter ialt 649.492 693.842 713.992 872.295 895.302

Afskrivninger 19.667 32.120 30.667 25.453 30.120

Samlet resultat incl afskrivning  -20.261  -99.304 

Udgifter (fortsat) Regnskab Budget Regnskab Budget Budget
  2021 2021 2022 2022 2023
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Menighedsbidrag 2021

 Nr.  Kr.
 2 * 5.200
 4  8.100
 7  9.350
 8  3.000
 10  8.644
 11  4.478
 15  3.200
 16  23.433
 17  2.400
 22 * 24.674
 25 * 21.900
 28  4.600
 30  12.000
 31  300
 33  6.500
 34 * 57.000
 36  6.500
 37  1.100
 39  3.200
 40  2.600
 41  100
 43  3.604
 45  7.400
 46  5.000
 48  3.550
 49  3.300
 50  8.150
 52  27.500
 53  3.000
 55  3.600
 58  8.600
 61  180
 63 * 7.100
 65  14.350
 66  1.550

 Nr.  Kr.
 68  16.500
 70  13.000
 72  1.520
 73 * 12.300
 75  6.825
 76  2.200
 77  4.100
 78  2.900
 79  18.000
 80  1.200
 81  200
 89  886
 90  900
 91 * 5.700
 93  6.500
 95 * 6.650
 96  700
 103  700
 104  4.300
 105  100
 106  300
 116  4.800
 118 * 40.100
 123  675
 130  50
 135  1.000
 138  15.300
 140  2.100
 143  14.500
 144  50
 145  20.000
 147  1.650
 148  360

* betyder ægtepar

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

Betaling af menighedsbidrag
Indbetaling kan ske via netbank til menig-
hedens konto i Nordea: reg. nr. 1726 konto 
8129 166 623 eller via MobilePay til kirkens 
mobil nr. 61021: Husk altid at angive num-
mer og/eller navn. Har du spørgsmål, kon-
takt da gerne bidragssekretær Bente Janø, 
tlf. 2290 3070.

Skattefradrag 
Beløb op til 17.700 kr. er fradragsberetti-
gede i 2023.

Ønskes skattefradrag skal du kontakte 
bidragssekretæren for at afgive erklæring 
med cpr-nr. Du vil så få et givernummer, 
som skal angives ved indbetaling.

Har du brug for hjælp til at oprette 
bank overførsel, må du ligeledes gerne kon-
takte Bente Janø.

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

Vejledning

Barnevelsignelse
Giv menighedens præst besked så snart 
et barn er født, så menigheden får mulig-
hed for at overbringe en lykønskning. Hol-
bæk 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 bekende tro på 
Jesus Kristus, kan blive døbt. Henvendel-
se vedrørende dåb rettes til menighedens 
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.
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Vedtægter for Holbæk Baptistmenighed

§ 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.

Udmeldelse af menigheden kan ske ved 
skriftlig henvendelse til menighedsrådet.

§ 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 
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 
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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 27. nov. 2022 og 22. januar 2023.

Overblik – struktur og kontaktpersoner 

Valg foregår normalt ved forhandlingsmødet i november, og træder i kraft pr. 1./1. året 
efter. (Årstal i parentes angiver valgår – det år, man næste gang er på valg i november)

Ledelse

Forhandlingsmøde
Forhandlingsleder Hans Breining (2024)
Sekretær Rogini Mendisan (2023)
Sekretær suppleant Bente Bornhardt 

(2024)

Menighedsråd
Formand Janne Gammelmark Pedersen 

(2023)
Næstformand, sekretær Birgitte Heby 

(2024)
Flizbet Schnügger (2024)
Willum Andersen (2023)
Jean-Pierre Makumbu (2025)
John Eirup (2025)
Jan Kornholt (præst)
Birgitte Heby (kasserer)

Arbejdsgrene, udvalg og opgaver
Spejderne
Kredsførere Jimmy Singerholm (kontakt)
Christian Hansen
Menighedens repræsentanter i kredsråd
Jan Kornholt (2023) og  
Willum Andersen (2024)

Børnekirke
Anne-Marie Basnov

Julemarked og „kirkestrik“
Bente Bornhardt og Anne-Marie Basnov

Åben Kirke
Inge-Lise Bornhardt

Kvindenetværk
Ingeborg Breining

Bondeko
Jean-Pierre Makumbu (kontakt)
Formand Jørn Rune Nielsen,  
Kasserer Jan Kjøller

Projektudvalg
Jean-Pierre Makumbu (kontakt)

Åben Kirke for seniorer
Hanne Foersom

Onsdag i Kløvermarkskirken
Program
Jan Kornholt (kontakt)
Koordination – madlavning og opvask
Ruth Hansen

Evangelisk Alliance, kirkerne i Holbæk
Jan Kornholt

Omsorg Omsorgsgruppe
Jean Pierre (kontakt)
Flizbet Schnügger

Omsorgsudvalg
Inge-Lise Bornhardt (kontakt)
Jan Kornholt og Willum Andersen

Forbøns gruppe
Lykke Abraham

Sjælesorg
Jan Kornholt
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Dåbsvejleder
Jan Kornholt

Undervisning 
Fællesskabsgrupper
Jan Kornholt

Kristendomsklasse
Jan Kornholt

Dåbsklasse
Jan Kornholt

Menighedsundervisning
Jan Kornholt

Gudstjenester
Gudstjenesteteam
Jan Kornholt (kontakt)
Janne Gammelmark Pedersen

Teknikteam
lyd@holbaek-baptistkirke.dk
Alfred Hansen
Henrik Gammelmark Pedersen
Johann Schnügger

Dørtjeneste og nadvertjeneste
Koordination, Inge-Lise Bornhardt

Kirkekaffe Koordination
Ruth Hansen

Kommunikation
Kommunikationsteam
Janne Gammelmark Pedersen
Jan Kornholt
Hjemmeside
Jan Kornholt

Nyhedsbrev
Jan Kornholt

Administration
Økonomi
Kasserer Birgitte Heby (2024)
Bidragssekretær Bente Janø Hansen 

(2023)
Revisor Mads Nymand Dam (2024) og 

Ruth Hansen (2023)

Økonomiudvalg
Kasserer, bidragssekretær,  
menighedrsrådrep., Janne Pedersen

Medlemssekretær
Inge Günther (2023)

Ejendom
Pedel
Henrik Gammelmark Pedersen
Nøgler
Willum Andersen
Rengøring 
Inge Günther

Arkivar
Jan Gerner Nielsen (2024)

HSMC-samarbejdsudvalg
Inge-Lise Bornhardt og  
menighedsråds repræsentant

Lokalekalender
Inge-Lise Bornhardt

Praktisk Udvalg
Inge Günther

Spejderne

Kredsførere
Christian Hansen, Jimmy Singerholm Ol-
sen

Bogholder 
Susanne Lendal (Regstrup bogholderi)

Kasserer
Karen-Lise Olsen

Kredsrådet
Består af kredsførerne, kasserer, enheds 
førere og
Forældrerepræsentanter:
Søren Holst, Søren Rasmussen,  
Rasmus Bergstedt, Susanne Hjerbech
Samt valgt fra menigheden:
Jan Kornholdt (2023) og  
Willum Andersen (2024)

Førerne
Flokken i Holbæk (0.-3. klasse)
Birgitte Heby, Stine Thykier, Simone Dahl, 
Jonas Krogsbæk

Gruppen og Troppen i Holbæk  
(4.-7. klasse)
Carina Mikkelsen, Christian Hansen,  
JImmy Singerholm

Familiespejd i Regstrup (3-6 år)
Jeanette Slott, Maria Rantzau-Bartens,  
Simone Dahl, Jimmy Singerholm

Flokken i Regstrup (0.-3. klasse)
Christian Hansen, Lennart Winding, Jimmy 
Singerholm, Stella Birch, Per Vuust, Stef-
fen Malm, Anton Nilsson, Joachim Holst, 
Asbjørn Melgaard, Christian Ginnerup

Troppen I Regstrup (4.-6 klasse)
Hans Jakob Thomassen, Carina Mikkelsen, 
Jakob Lyngs

Gruppen i Regstrup  (7.-9. klasse)
Lennart Winding, Jakob Lyngs,  
Carina Mikkelsen

PR-udvalg
Carina Mikkelsen, Simone Dahl,  
Jimmy Singerholm

Grejansvarlig
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,  
Jakob Lyngs, Peter Schmidt, Jacob Mejer, 
Jimmy Singerholm

Økonomiudvalget
Anette Langetoft, Karen-Lise Olsen,  
Jimmy Singerholm, Susanne Lendal
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Medlemsforhold

Medlemstal pr. 31.12.2021: 134

Døde
2

Tilflyttede
3

Optaget
1

Fraflyttede
2

Udmeldte
2

Medlemstal pr. 31.12.2022: 132



Kløvermarkskirken
Baptistkirken i Holbæk


