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Referat fra menighedsmøde onsdag den 4. november 2015 
 
Indledning og bøn ved Henriette Jensen 
 
1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
Andreas Elleby blev valgt til dirigent. Jette Nissen til referent og Ulla Andersen og Erik Dahl blev 
valgt til stemmetællere. 
 
2. Godkendelse af referater 

 13. maj 2015 - godkendt 

 11. juni 2015 - godkendt 

 16. september - godkendt 

3. Menighedens liv 
Nyt fra menigheden v/Gunni 

Vores mål er at være involveret i Guds livsforvandlende kærlighed til mennesker. 
Allan, Gunni, Henriette og Gunni er med i et toårigt forløb i KirkePlanterNet med fo-
kus på at være og oplære disciple. 
SHAPE (Spiritualitet, Hjerte, Abilities, Personlighed og Erfaring) vil være på program-
met på to energiaftener den 20. januar og 10. februar. 
Der er 3 nye husgrupper under etablering, så vi nu har 8 grupper. Der er mande-, 
kvinde- og mix-grupper. Vigtige ingredienser i grupperne: tilbedelse, reflekteret læs-
ning af skriften, dele liv, bede for hinanden. Er nogen interesserede i at være med i 
en gruppe – skal de henvende sig til Gunni.  
Der er fem mennesker i menigheden, der står til rådighed med åndelig medvandring 
og coaching. Opsøg muligheden og tilbyd til interesserede. 

Præsentation af Nanas arbejde v/ Nana 
Nana sætter pris på at være en del af menigheden og oplever engagement og at folk 
bidrager aktivt.  
Nana arbejder primært tirsdage, torsdage og søndage. 
Der er 5 teenagere (Frederik Overbech, Julie Bøgh Andersen, Jeppe Søe, Vincent Hut-
ton og Bertram Falk) i kristendomsklassen og det er godt at deles om arbejdet med 
Gunni. 
Menigheden har gang i mange aktiviteter. Teenklubben har fået et boost med ansæt-
telse af Thomas. 
I juniorklubben holder Janne Enggaard pusterum frem til jul. Opfordring til at andre 
bidrager med ressourcer i klubben.  Der er ca. 10 børn. Lene Bøgh Andersen og Hen-
rik Badsted er ledere sammen med Thea Jensen og Emilie Wilki. 
Børnekirke og 10 + er også under Nanas vinger. 
PitStop inviterer til at hele menigheden til lovsangsaftener. 
Mange har været på lejre i sommer. 6 unge er med på Jeremias lederkursus hen over 
det kommende år. 
Thomas Lundegaard, Gunni og Nana samles løbende som menighedens ansatte for at 
udvikle arbejdet og hinanden. 
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Allan nævner, at der er en gruppe betweens, der føler sig for store til junior og for 
små til teen. 
 

Arbejdet med asylansøgere v Vagn 
Gunni har startet bibelstudie hver anden tirsdag og flere fra menigheden er engage-
ret. Det har yderligere været udvidet med danskundervisning de øvrige tirsdage i en 
periode. 
Ulla Andersen og Thea Jensen skiftes til at hente og bringe tre børn til junior. Vores 
ønske er, at det er en del af børnenes integrationsproces. 
Alireza der har fået opholdstilladelse er en stor hjælp i kontakten til dem der kun ta-
ler farsi. 
Merete Tangstad fra Drejervej kommer den 10. og fortæller os deres engagement 
med at afholde kvinde-café på Avnstrup. 

Menighedsweekend d. 16-18. september 2016 på Lindenborg v Gunni 
Vi skal have etableret et team der kan afvikle weekenden. Tilmelding til Gunni. 

 
4. Plan 2018 
Tak til Elisabeth har sammen med gode hjælpere etableret nyt 3-i-1 rum til børnerum, samtalerum 
og kontor.  
- Status på arbejdet med kirkebygningen v/ Elisabeth Jensen.  

Udvalget til opdatering af kirkebygningen er indskrænket til nu primært at bestå af 
Elisabeth, der har planer om små udvalg. Ulla Andersen vil gerne deltage.   
Målet er at inventar og udsmykning af kirken spiller smagfuldt sammen, så en farve-
konsulent/indretningsarkitekt har gennemgået kirken og Elisabeth skal sammen med 
hende ud og tage endelig beslutning om køb af stole. 
Elisabeth varetager ikke udvikling af køkken, det må andre gøre. 
Der er tanker om udgang fra det store rum i kælderen til haven. Planen er, at den 
skal etableres til sommer samtidigt med, at der lægges nyt gulvtæppe.  
Elisabeth lufter tanken om at kirkesalen vil være smuk, hvis murstensvæggene bliver 
filset hvide. 
Hvordan kan alle disse planer effektueres? Fx hvis alle giver 3 arbejdsdage. Der bliver 
fremlagt en mere omfattende plan. 

- Status på nyt lyd- og tolkeanlæg v/ Alla Møller. 
Vi har investeret i nyt lydanlæg og nyt tolkeanlæg til i første omgang 10 hviske plad-
ser. Det bliver etableret løseligt i uge 47 og testet til gudstjenesten i weekenden, 
hvorefter det bliver skruet op på en pæn måde. På sigt bliver mixer og AV flyttet ned 
bagerst i salen. De gamle højttalere skrues ned, så dem der virker kan bruges ud af 
huset. 

 
5. Godkendelse af budget for 2016  v/ Thomas Quistgaard. 
- Budgettet for 2016 er vedhæftet som bilag 

Menighedens forbrug i år blev gennemgået. Da vi sætter penge af til Plan 2018, an-
læggene og har gode ansættelser ender vi på et velovervejet underskud. 
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Der er budgetteret med en lidt større gaveindtægt end i år, vi bliver jo flere til at bæ-
re det. Og med et underskud på 93 tusind, som vi har økonomi til.  
Det blev nævnt at der er penge i kassen som betyder, at vi kan bære underskud i 
budgettet. Vi skal huske vores ansvar for at kunne betale løn til vores tre ansatte. 
Det blev bemærket, at vi med vores udgifter til løn investerer i at flere må møde gud. 
Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

 
6. Nyt fra Østre Distrikt 
- Salg af lejrstedet ”Kilden” v Thomas Quistgaard. 

I Østre distrikt er det besluttet at Kilden skal sælges. Der ligger nu en underskrevet 
købsaftale på 3,8 mio. Det betyder, at distriktet, som får pengene, skal beslutte, 
hvordan de skal bruges - om det skal være til et kursussted på Efterskolen Linden-
borg. 

 
7. Nyt fra DDM 
- Ekstraordinært repræsentantskabsmøde lørdag d. 23. januar 2016 v/ Allan 

Forbundsrådet mangler to medlemmer og søger.  
Gunni, Nana, Thomas og Jette blev valgt som stemmeberettigede fra menigheden 
Der er lederdag samme dag på Efterskolen Lindenborg. 
 

- DDM vision 2022 v/ Nana 
Tanken med visionen er, at vi ikke blot er forbundne selvstændige menigheder, men 
går i samme retning. Meget af det der står i visionen, er vi allerede i gang med i 
Osted. Visionen bliver illustreret med et træ med 5 blade der symboliserer discipel-
skab, menighedsudvikling, nye trosfællesskaber, socialt engagement og samarbejde 
kirkerne imellem. 
I november tæller vi på fremmøde til aktiviteter i alle menighederne for kunne sætte 
målbare mål. 
Det nævnes, at der tidligere har været samarbejde i Østre Distrikt. Nu kan der være 
mulighed for at puste nyt liv i dette fællesskab.  
Der var en snak om, at samarbejdet ikke skal tage tid, men inspirere og virke som 
netværk, hvor man kan have glæde af hinanden. 

 
8. Evt. 

 Der blev udtrykt ønske om, at der er mere varme på i kirkesalen om søndagen. Leif Bay Lar-

sen fortæller, at der er planer om nyt udstyr, så man digitalt kan styre varmen, selv om 

man ikke er i kirken. 

 Der blev udtrykt ønske om at prædikenerne bliver lagt på hjemmesiden, så man kan læse 

dem. Med det nye lydanlæg bliver mulighed for at optage lyden. Vi må se hvilke mulighe-

der, det bringer. 

 Det blev kommenteret, at der er holder campingvogn på parkeringspladsen. 

 Der er ønske om at teksten på væggen er skrevet med sort så det er lettere at læse for dem 

der bliver tolket for bagerst i salen. 

 Der er nogle rødder tæt ved huset, som Signe Kirkebjerg sørger for bliver fræset væk. 
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 Signe Kirkebjerg sørger for at forny buskene ud mød vejen, hvor der er huller. 

 
 


