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 Menighedsmøde – onsdag d. 13. maj 2015 

 
 Indledning og bøn /v Allan Møller der fokuserede på at Gud tager vare på os som menighed. 
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere  
Valgt til - dirigent: John Haugegaard - stemmetællere: Ulla Andersen og Aksel Sværke – referent: Jette Nis-
sen 
 
2. Valg af suppleant til menighedsråd 
Punktet udgik, da der ikke er en fundet en suppleant. Der var udsendt mail til menigheden om dette. 
 
3. Ansættelse af Ungdomspræst/ungdomsmedarbejder  
Der var udsendt en indstilling om ansættelse af Nana Holm Green som ungdomspræst i 40 % stilling pr. 1. 
juni 2015.  
På menighedsmødet præsenterede Nana sig selv og sin familie med manden Thomas, der bakker hende op. 
Nana har sit kirkelige hjem i Vanløse, hvor hun har været spejder siden barn og meget engageret i MBU 
lokalt og nationalt. Nanas faglige fundament er kommunikation og hun arbejder meget med processer og 
ledelse. Nana arbejder for at bygge med på Guds arbejde - både genopbygge og bygge nyt – mennesker og 
fællesskaber. Lederudvikling er et vigtigt område, herunder at gå sammen. Nana kan ikke slippe børne- og 
ungdomsarbejdet.  
Menighedsrådet understregede, at processen med ansættelse er en opfølgning på de behov, vi har talt om i 
menigheden gennem de sidste år, hvor vi har børne- og ungdomsarbejdet i fokus. 
Gunni udtrykte sin glæde over at få muligheden for at arbejde sammen med Nana.  
Der blev spurgt til hvornår Nana vil være til stede i Osted. I udgangspunktet er Nana i Osted tirsdag, torsdag 
og hver anden søndag og deltager yderligere i weekender, lejre og kurser. 
Fra menigheden blev der stillet spørgsmålstegn ved titlen som ungdomspræst, og nogle mente at de unge 
skal kunne se en ungdomspræst som rollemodel, der derfor bør være et yngre menneske. Og at titlen ikke 
passer til funktionsbeskrivelsen. Gunni redegjorde for nye testamentes beskrivelse af præst som hyrde og 
leder, der er under teologisk skoling. Menighedsrådet udtrykte vigtigheden af, at en ungdomspræst er 
præst for de unge, og arbejder frem mod kaldet som præst.  
På forespørgsel om vi ikke kommer til at mangle en ansat er lidt tættere på teenagerne aldersmæssigt 
meddelte menighedsrådet, at der er lagt op til endnu en ansættelse af en 20 % medarbejder med særligt 
fokus på teenagerne, som alternativ til de volontører vi ellers har haft. 
Den selvstændighed som Nana bidrager med er vigtig for menighedsrådet. 
Nogen fra menigheden så, at Nana i funktionsbeskrivelsen hovedsageligt skal være der for lederne og stille-
de spørgsmålstegn ved, om det er en ungdomspræsts opgave. Der blev dog også givet udtryk for, at det ses 
som værdifuldt for børnene, at også deres helt unge ledere bliver udviklet. 
Fra Osteds BUS formanden blev det tydeliggjort, at Nanas opgaver bliver at være meget direkte involveret i 
de ugentlige arbejdsgrene.  
Fra menigheden blev der givet udtryk for, at vi med Nana får en kompetent medarbejder. 
 
Der blev stemt om menighedsrådets bemyndigelse til at ansætte Nana på 40 % af en fuldtidsstilling og her-
under vurdere, om hendes titel skal være ungdomspræst. Yderligere blev menighedsrådet bemyndiget at til 
ansætte en ungdomsmedarbejder på 20 %. 
Ansættelsen af Nana er enstemmigt vedtaget med 41 stemmer.  
Der vil være indsættelsesgudstjeneste søndag den 7.juni. 
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4. ”Plan 2018”  
I stedet for at starte med at have første fokus på renovering af kirkerummet med investering i nye stole, 
som foreslået på menighedens årsmøde, har menighedsrådet og 2018 udvalget valgt først at fokusere på 
vores kældersal. Hertil investeres i nye gennemfarvede plasticstole, der matcher de kommende stole i kir-
kesalen og i nyt gulvtæppe. Det er planen, at der skal være færre møbler i kældersalen og en åbning ind til 
depotet, så man nemt kan flytte møbler ind, når det er nødvendigt. 
Udvalget konsulterer en farvekonsulent, for at få kvalificeret vejledning til en farveplan for hele kirken.  
Samtidigt med at der lægges nyt gulvtæppe i kælderen, skiftes tæppet i kirkesalen. 
Vi har behov for nyt lydudstyr og tolkeanlæg i kirkesalen og i forbindelse med indkøb og etablering af dette, 
fokuseres der på færrest mulig synlige ledninger og højttalere for at forskønne rummet. Dette kan gøres i 
forbindelse med at der lægges nyt tæppe. Samtidigt planlægges det at udvide trinet til platformen, så præ-
dikanten kan stå længere fremme i salen, og der bliver bedre plads til musikken. 
 
5. Orientering fra menighedsrådet 
- Kirkens økonomi (justeret budget 2015): Da vi endnu ikke har ansat personale, er der ikke brugt så 

mange penge til løn. Der er indgået færre gaver end budgetteret, men de kommer formentlig senere på 

året. Der er i det reviderede budget afsat penge til ungdomspræst og ungdomsmedarbejder, til annon-

cering - så vi kan være mere synlige i lokalområdet, til at menighedsrådet deltager i KirkePlanterNet og 

endelig investering i nyt tolke- og lydanlæg.  

- KirkePlanterNet er et tværkirkeligt fælleskirkeligt læringsnetværk med formål at blive bedre til at være 

disciple og inspireret af at ”Vi er ikke kirke for os selv, men for at være i mission”. Gunni, Allan og Hen-

riette har været afsted den første af i alt 4 gange fordelt over to år. De trækker inspiration med hjem i 

menighedsrådet og menigheden.  

- Salg af lejrstedet ”Kilden”. Der er en vision om at etablere et lejrested i forbindelse med Efterskolen 

Lindenborg. Derfor er Kilden sat til salg i frit udbud pr. 24. juni, hvor alle bud åbnes (EDC mæglerne i 

Roskilde). Mindstepris på 4,5 mio. Med henblik på overtagelse 1. oktober. Der lød en opfordring til at 

bede for salg og for visionen.  

Fra menigheden blev der spurgt til om, det bliver vores ejendom, hvis vi bygger på Efterskolen Linden-

borg. John Haugegaard svarer at formentlig lejer Missionsforbundet og MBU et stykke af Efterskolens 

jord for en 99 årig periode, men ejer bygningerne der bygges.  

Der er offentlig adgang til skolens grund og udpegede områder, hvor gæster må tage ophold. 

Det er ikke afklaret om alle menighederne ønsker, at overskud fra salget af Kilden skal anvendes til visi-

onen om kursus- og lejrsted på Lindenborg. 

Der blev udtrykt ønske om, at Osted Frikirke køber 4 eller 5 af borde- bænkesættene på Kilden til vores 

have. 

- Menighedsweekend den 28.-30. august: 

Flere har meldt sig til at varetage opgaver på weekenden. Signe Kirkebjerg står for køkkenet. Elisabeth 

og Filip Larsen står for børneprogrammet. Jens-Petter Jørgensen varetager undervisningen og Ulla Sæk-

kelund vil gerne koordinere. Der er dog brug for at yderligere et par stykker melder sig til at deltage i 

planlægningen af weekenden – kontakt Gunni Bjørsted. 

Der skal på nuværende tidspunkt etableres teams, der senere varetager planlægning af menigheds-

weekenderne i 2016 og 2017. Kontakt Gunni Bjørsted, hvis du vil være med i et team. 

6. Det Danske Missionsforbund (DDM):  
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- Dagsorden til Repræsentantskabsmøde 2015 var kommet med posten, så sent at den skal behandles 

ved næste menighedsmøde. 

- Repræsentanter fra Osted Frikirke til DDM´s repræsentantskabsmøde 2015 – der afholdes torsdag 23. 

juli 2015 kl. 13.30: Gunni Bjørsted, Henriette Jensen og John Haugegaard er valgt. 

- Repræsentanter fra Osted Frikirke til Efterskolen Lindenborgs repræsentantskabsmøde 2015 – afholdes 

fredag i uge 30: John Haugegaard og Vagn Qvistgaard er valgt. Der er en ledig plads - kontakt menig-

hedsrådet, hvis du vil repræsentere menigheden. 

- Evt. opstilling af kandidater til Forbundsrådet: Menigheden blev opfordret til at opstille en kandidat og 

kontakte menighedsrådet med forslag. 

7. Eventuelt 

- Gunni fortalte om det dejlige arbejde med flygtningene fra Avnstrup. Det er meget meningsfyldt at 

arbejde med bibelen og troen med mennesker, der har brug for det. 

- Vi afholder sommerafslutningsgudstjeneste den 28. juni. Hen over sommeren holder vi åbenhus rundt i 

hjemmene. Der bliver hængt en liste op i kirken, hvor man kan melde sig og lægge hus til. 

- På sommerstævnet har menigheden et fællestelt, hvor også de, der kommer på besøg er velkomne til 

at holde til. 

- Det ville være fint, hvis vi havde et hus i Osted, hvor vores venner fra Avnstrup kunne bo, når de får lov 

til at blive i landet. Der er et hus til salg i byen, som kan anvendes til formålet, hvis nogle stykker går 

sammen om at købe det. Interesserede opfordres til at kontakte Elisabeth Larsen. 

Afslutning med bøn for menigheden. 


