
Referat fra menighedsmødet d. 16. november 2016 kl. 19.00 

i Osted Frikirke 

Deltagere: 30 + 4 fuldmagter 

Dagsorden: 

 
Indledning ved Henriette – ” Gå med fred og tjen Herren med glæde ”og bøn 
  
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere:  
 

• Menighedsrådet foreslår John Haugegaard som dirigent – John valgt  

• Menighedsrådet foreslår Flemming Madsen som referent – Flemming valgt 

• Stemmetæller – Jens og Ulla valgt 
 

2. Godkendelse af referat fra menighedsmøde den 14. juni: 

• Godkendt ved håndsoprækning – ingen bemærkninger 

3. Indstilling om forøgelse af ansættelsen af Gunni Bjørsted fra 50% til 70% med virkning fra 1. januar 
2017:  

 

• Allan redegjorde for processen omk. dette punkt ved menighedsmødet i dag. Han motiverede 
herefter det forslag, som menighedsrådet nu har lagt frem om denne forøgelse og som er 
udsendt sammen med dagsordenen inden menighedsmødet. 

• Allan satte nogle flere ord på hvilke opgaver man ønskede styrket ved denne ansættelse, og 
gav samtidig udtryk for en stor taknemmelighed og glæde ved både Gunni og de øvrige ansatte 
arbejde i vores kirke. En forøgelse vil ikke få betydning for hverken Nannas el. Thomas`s  
ansættelse. Allan kunne på menighedsrådets vegne konkludere, at man var meget glad for 
disse ansættelser og de mange opgaver, som de påtog sig i vores kirke. 

• Gunni forlod herefter lokalet, medens drøftelsen omk. denne nye ansættelsesgrad pågik. Der 
var et klart ønske om, at hans ansættelse kunne forøges, men naturligt også nogle spørgsmål 
omk. økonomien ved en sådan ændring. Menighedsrådet har indarbejdet den foreslåede 
forøgelse af ansættelsen i budgettet, som efterflg. skal behandles som et særskilt punkt – og 
som skal godkendes af menighedsmødet.  

• Endeligt blev der foretaget en skriftlig afstemning om denne ansættelsesændring, hvor 
stemmerne blev som flg.: 

o For - 32 
o Imod – 0 
o Blank - 1 

En forøgelse af Gunnis ansættelse herefter vedtaget. 
 

4. Fremlæggelse af bygningsgennemgang foretaget af Kim Søgaard, Grindsted  

• Thomas indledte med at gå tilbage til drøftelsen ved sidste menighedsmøde d. 14.06.16, hvor 
der desværre opstod uenighed om, hvad projektudvalg-2018 havde foretaget sig og med 
hvilket mandat dette var sket. Dette kunne fejlagtigt opfattes som om dette udvalg var gået 
længere i deres arbejde og planer, end de beslutninger, som vi sammen på menighedsmøder 



siden 2013 sammen har taget, og som vi i menighedsrådet har handlet på. Dette har samlet 
været det mandat som ’projekt 2018-udvalget’ har arbejdet ud fra. 

Diskussionen på sidste menighedsmøde viser, at vi i menighedsrådet har været uklar i vores 

kommunikation, og at vores styring af ’projekt 2018’ har været upræcis og til stadighed har givet 

anledning til irritation og uro i menigheden. Dette skal vi beklage overfor menigheden og overfor 

’projekt2018-udvalget’, hvor særligt Elisabeth og Mogens har udført et stort arbejde med at 

forfølge projektets mandat. 

Thomas læste herefter en skriftlig redegørelse op omkring hele forløbet samtidig med, at 
denne redegørelse blev vist via en power-point-præsentation, således at alle kunne følge med i 
forløbet i denne proces.  

Menighedsmødet tog denne redegørelse til efterretning, og der blev udtrykt en stor tak til 
udvalget for det store arbejde, der var udført samt de spændende planer og muligheder, der 
var fremkommet for indretningen af vores kirke. 

Ellen spurgte om planerne for en renovering af kælderen nu var afsluttet, hvilket Thomas 
bekræftede med baggrund i den efterfølgende orientering om bygningsgennemgangen.  

Merete spurgte til anvendelsen af de indkøbte bukke og stole. Flemming anførte, at dette vil 
der blive arbejdet videre med. Merete ønskede gerne flere stole uden armlæn, idet disse 
kunne stå under bordene. En mulig udfordring med fastgørelse af bordplade på bukkene blev 
nævnt, ligesom det blev anført, at stolene var vanskelige at få sat ind under bordet med de nye 
bukke. Enighed om at det var nogle gode stole. 

Thomas orienterede herefter om arkitektens umiddelbare opfattelse af vor hall, som han 
opfattede meget mørk, ligesom han var overrasket over, at vi fortsat anvendte bænke i salen. I 
kælderen havde han forventet en udgang til haven direkte fra det store kælderrum.  

Thomas redegjorde herefter for bygningsgennemgangen udfra en rapport incl. nogle foto, som 
Kim Søgaard havde udarbejdet.  

Vor kirke er udført håndværksmæssigt på en flot måde med individuelle løsninger, hvorfor 
ændringer kræver en del tilpasninger og ikke bare almindelige standardløsninger. 

Menighedsrådet ønsker at forholde sig nærmere til denne bygningsgennemgang og vil 
udarbejde en mere konkret oversigt og plan for, hvordan vi vedligeholder vor bygning ved 
menighedsmødet i marts 2017. 

Trine foreslog, at menighedsrådet overvejede at få en bygningskyndig person til at være 
byggeansvarlig/tovholder i denne proces. Dette arbejder menighedsrådet videre med. 

5. Orientering om menighedens økonomi i 2016:  
 

• Gennemgang af menighedens økonomi for januar-september 2016.  

Thomas gennemgik det udsendte regnskab, hvorunder han håbede på - og opfordrede til - 
gode gaver resten af året, således at vi kan holde vore budgetter og dermed de tanker og 
ønsker, som ligger til grund for det lagte budget.  

Regnskabet blev drøftet, hvorunder blandt andet Ulla spurgte til vort tolkeanlæg, der kunne 
være årsag til en vis støjgene under prædikenen. Aksel med flere kunne forklare, at vi bl.a. har 
en udfordring i, at der som oftest skal tolkes fra dansk til engelsk og herefter til farsi, hvilket 



gør processen og dermed støjen lidt større end forventet. Allan oplyste, at man for kort tid 
siden havde investeret ca. 50.000 kr. i tolkesystemet. Vort system kan udbygges, men der var 
glæde over, at systemet allerede nu gav gode muligheder for, at man kunne deltage i 
gudstjenesten uden at kunne forstå dansk. Der var ønske om, at menighedsrådet arbejdede lidt 
videre med denne problemstilling omk. støjgenen. 

• Orientering omkring mulighed for gaver til kirkens arbejde  
Thomas gennemgik kort de 2 gave-fradragsmuligheder hhv. med og uden særlig binding. Han 
opfordrede til, at vi alle reflekterede over hvad vore muligheder er for at give gaver til kirkens 
arbejde. Thomas stiller sig til rådighed, såfremt man har konkrete spørgsmål til disse 
muligheder eller gaver i øvrigt. 
 

6. Behandling af Budget for menighedens arbejde i 2017:  
 

• Vedlagte budget 2017 vil blive gennemgået og indstillet til godkendelse.  
Thomas gennemgik budgettet for 2017 som er udsendt sammen med mødeindkaldelsen. 
Herunder var der et spørgsmål om, hvorvidt der kunne søges fondsmidler til eksempelvis 
tolkning for vore venner fra Avnstrup og derved hjælpe os rent økonomisk. Denne mulighed 
vurderes videre i menighedsrådet.  
Spørgsmål til budgettets reduktion i udgiften i børne-unge arbejdet fra 2016 til 2017. Årsagen 
er bl.a., at vi har fået eksterne midler fra Lejre kommune, hvorfor vi har kunnet reducere denne 
udgift i budgettet. 
Aksel bemærkede, at det var tankevækkende, at det fremlagte budget med et underskud på 
31.000 kunne gå i nul, hvis blot 30 personer giver yderl. 1000,- kr. i gave i 2017 ! 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
 

7. Menighedens årsmøde 2017  
 

Menighedens årsmøde afholdes den 19. marts 2017, hvor følgende er på valg: 
  

• Menighedsråd: Henriette Jensen, Leif Bay Larsen, Thomas Quistgaard Nielsen  

• Suppleant: Andreas Elleby  

• Revisor: Vagn Quistgaard Nielsen er på valg som revisor og modtager ikke genvalg  
 
Allan motiverede til fokus på evt. nye menighedsrådsmedlemmer, således at vi i fællesskab – 
og i god tid – kunne finde og spørge nye mulige menighedsrådsmedlemmer om at være villig til 
at stille op til denne opgave. Allan redegjorde for menighedsrådets opgaver og 
mødeaktiviteter. 
 

8. Orientering om i livet i menigheden:  
 

• Nyt fra præsterne, hvor Gunni nævnte følgende:  

o besøg i Vanløse Frikirke af flere unge fra Osted Frikirke – det er herligt ! 

o ungdoms-ALPHA på Lindenborg Efterskole – stor tilslutning og glæde over dette arbejde 

o Gunni nævnte en mail som han fik i dag – Røde Kors i Center Avnstrup vil gerne i dialog 
med os omkring samarbejdet der 

o Refleksion omkring de sidste måneders udvikling, hvor der er kommet småbørnsfamilier i 
vor menighed – det er bare rigtig dejligt 



o vi bør optimere vort børnearbejde i kirketiden – altså at der er noget for både børn og 
voksne ved vore gudstjenester. ( Nanna er koordinator for dette – men der kræves også 
en del frivillige til løsning af denne opgave ) 

 

• Julekoncert den 18. december kl. 19 

Allan redegjorde kort for tankerne omkring dette – Miriam Juul Rasmussen og hendes band 
medvirker ved koncerten og så selvfølgelig de lokale sang- og musikkræfter.   

Kort drøftelse om hvorvidt der skal betales for, at et band deltager i julekoncerten. Flere 
holdninger - men intet besluttet. 

Forslag om at man skal opsætte ex. et banner på græsplanen foran kirken omk. vor julekoncert 
eller anvendelse af Twitter for at markedsføre vor julekoncert, som blandt andet er ment som 
en gave/mulighed for de lokale beboere i Osted og omegn.  

• Børn og unge i menigheden  
Nanna gav en kort orientering om lejren for kristendomsklassen i sidste uge i Ålborg – en rigtig 
dejlig oplevelse med engagerede og dejlige unge. 
Teen går rigtig godt – p.t. er der en god og stor gruppe, som næsten kan være ”svær” at få til at 
gå hjem. 
Juniorarbejdet kører med 3 teams, der har ansvaret for forskellige opgaver, således at man kan 
aflaste og hjælpe hinanden i dette vigtige arbejde. Juniorarbejdet sker således både i kirken, 
ved friluftsarrangementer og så i private hjem. I øjeblikket er der ca. 10-12 juniorer, hvoraf 3-4 
er fra Avnstrup. 
Fællesbøn for Nanna og den vigtige opgave, som hun står i med stort engagement. 
 
 

9. Eventuelt 
 

Jette nævnte, at praktiske ting ”forsvinder” fra fyrrummet – nærmere effekter som koste, 
fejebakke m.v. Opfordring at stille ting tilbage, når man har brugt dem ! 
Som repræsentant for Østre Distrikt nævnte Thomas, at Kilden nu var solgt. Arbejdet omkring 
dette salg var særdeles godt hjulpet af John Haugegård og Andreas Elleby – tak for lån af 
ressourcerne fra Osted. Der arbejdes nu med hvordan pengene for denne lejr skal anvendes i 
dette fremadrettede arbejde. 

 
Allan nævnte, at der fortsat arbejdes med en ny hjemmeside for vor kirke – den bliver rigtig 
flot ! 

 
Med baggrund i konkret oplevelse opfordres til, at man er opmærksom på at låse efter sig, når 
man forlader kirken som den sidste.   

 
Afslutning og bøn for menigheden ved Allan. 

 

 

 

Tak til alle for et dejligt og inspirerende menighedsmøde ! 

 

 

     Ref. ved Flemming Madsen 

 


