
Bethaniakirkens procedure for udstedelse af "Bekræftelse + Udtalelser + Dåbsbevis" 
til asylansøger med muslimske baggrund (Kronologisk procedure med 5 trin):  
 
 
1. Efter 1 måneds regelmæssig gang i Bethaniakirken, kan asylansøgeren bede om en 
”Bekræftelse” om deltagelse i gudstjenester, sproggudstjenester, International Food Party. 
 
2. Efter yderligere 2 måneders regelmæssig gang i Bethaniakirken kan asylansøgeren bede 
om en ”Udtalelse” på to sider, som beskriver konvertering til kristendom, trosforløbet, 
tilknytning til Bethaniakirken med regelmæssig deltagelse i kirkens aktiviteter, samt den 
daglige bibellæsning. Dette forgår ved en to times samtale med tolkning, bl.a. baseret på 
asylansøgerens skriftlig vidnesbyrd og andre relevante bilag. 
 
3. Efter endnu yderligere 3 måneders regelmæssig gang i Bethaniakirken kan asylansøgeren 
ansøge om at være dåbskandidat, som indebærer læsning af bøger og tilegnelse af 
bibelundervisning om grundbegreber i den kristne tro, som så kan munde ud i en 
dåbshandling ved kommende dåbsgudstjeneste (1/kvartal). Hvis asylansøgeren kan påvise, 
at konverteringen har fundet sted i sit hjemland mindst nogle måneder før ankomst i DK med 
grundig indføring i den kristne tro, kan perioden på 3 måneder springes over. 
 
4. Efter dåbshandlingen udstedes et ”Dåbsbevis”, hvor den døbte kan bede om at være 
”flygtninge medlem i Bethaniakirken”, så længe der ikke er opnået opholdstilladelse i DK. 
Denne form for associeret medlemskab ophører automatisk, når asylansøgeren ikke længere 
har sin regelmæssige gang i Bethaniakirken. Der bemærkes, at den døbte (troende) tilhører 
Jesus Kristus, og forbliver en del af den universelle menighed, så længe Jesus Kristus 
betragtes som personlig Frelser og Herre. Asylansøgers børn under 18 år kan ikke blive døbt 
i Bethaniakirken, men kan bede om at blive officielt barnevelsignet / ungdomsvelsignet med 
tilhørende bevis. 
 
5. Efter 12 måneders deltagelse i Bethaniakirken kan asylansøgeren bede om en ”Opdateret 
udtalelse”, dersom Bethaniakirken vurderer, at det skulle komme asylansøgeren til gavn. 
Derefter udstedes ikke flere udtalelser. 
 
 
Bemærkning: 
Denne procedure er baseret på min 3 års erfaring med udtalelser for farsitalende 
asylansøgere i Bethaniakirken. Jeg har blandt andet hentet inspiration på en studiedag i 
Århus om dåb af asylansøgere den 27.02.2014. 
Disse kriterier skal justeres hen ad vejen, så de bliver til hjælp og ikke til besvær. Desuden er 
vi fleksible over for ansøgerens særlige omstændigheder. 
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