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 Menighedsmøde – onsdag d. 11. juni 2015 

Referat 
 
Allan Møller indledte med bøn. 
Allan ledte os gennem menighedsmødet. 
Thomas Qvistgaard og Sisseline Elleby var stemmetællere  
 
1. DDM´s Repræsentantskabsmøde torsdag d. 23. juli 2015 kl. 13.00. Behandling af endelig dagsorden. 

 
Punkt 5 Drøftelse af kirkesamfundets virksomhed: Der blandt andet omfatter fremlæggelse af Visioner 
med fem punkter 

 Discipelskab 

 Menighedsudvikling 

 Fælles satsning på plantning af nye menigheder 

 Socialt engagement  

 Fællesskab på tværs af menigheder 
Yderligere vil der blive præsenteret et forslag om at man kan tilmelde sig som medlem af Missionsfor-
bundet på landsplan 
Punkt 7: Den vietnametiske menighed i Slagelse søger optagelse i Missionsforbundet 
Punkt 8: Forelæggelse af budget til godkendelse 
Punkt 9: Valg af missionsforstander - John Nielsen. 
Punkt 10: Valg til forbundsrådet, hvor der mangler to kandidater for at rådet kan være fuldtalligt. 

 
Fra vores menighed var der en kommentar om, at visionen ikke er visionær nok og ikke tager afsæt i 
Tro til tiden. Den taler ikke om, hvordan vi vil forholde os til vores medmennesker. Visionen burde have 
været bearbejdet mere over længere tid, så den kan guide os. 
Det blev fra menigheden påpeget, at visionen lægger op til at menighederne er engageret socialt. 
Der var fra menigheden ytring af ønske om at få det bedste ud af processen. 
Nana Holm Green der har deltaget i udarbejdelsen påpegede det vanskelige ved at udarbejde vision for 
missionsforbundet, der er en samling af selvstændige menigheder. Men Nana tror på, at der er en ker-
ne i Visionen, som vi i fællesskab kan få noget godt ud af. 
 
Menigheden besluttede at vores repræsentanter har bemyndigelse til at stemme ja til punkterne på 
dagsordenen. 

 
2. Indstilling om ansættelse af Thomas Ove Lundegaard som ungdomsmedarbejder (20 %) i Osted Frikirke 

pr. 1. juli 2015 
Indstillingen var vedhæftet indkaldelse til mødet.   
Thomas Lundegaard præsenterede sig selv og sin glæde over at se Gud virke i folk. 
Thomas er udadvendt, når han lige kommer i gang. Er glad for musik og lovsang. Thomas skal bo på et 
værelse i Baptistkirken i Roskilde og finde et deltidsjob, gerne som pædagogmedhjælper. 
Der var fra menigheden positiv tilkendegivelse om ansættelsen. Der var opmærksomhed på, at ikke alle 
er glade for musik og dem skal der også være fokus på. 
Der bliver spurgt til, hvorfor det netop er teenagearbejdet, der bliver fokuseret på med Thomas indsats. 
Der er en bekymring for at ansætte ledere arbejdet der ellers er ulønnet.  
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Der blev svaret fra adskillige medlemmer med, at der er behov for indsats i forhold til teenagelederne, 
som har brug for en voksen leder og et menneske, som teenagerne og de unge ledere skal kunne se 
som forbillede og spejle sig i. Og vi har haft rigtig stor glæde af de volontører vi tidligere har haft ansat.  
Yderligere blev der givet udtryk for at en ansættelse på 20 % er for lille. 
Ansættelse af Thomas blev vedtaget med 25 ja, 1 nej og 2 blank. 

 
Mødet fortsatte med temaaften om etiske grundværdier. 

 
 

 

 

 


