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 Menighedens Årsmøde – søndag d. 13. marts 2016 

 
 Indledning og bøn /v Gunni Bjørsted 
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere  
Valgt til - dirigent: Andreas Elleby - stemmetællere: Ina Schønbech og Lene Bøg Andersen– referent: Jette 
Nissen 
Der var ved mødets begyndelse 34 stemmeberettigede og 4 fuldmagter. 
 
2. Godkendelse af referat fra Årsmøde 2015 og efterfølgende menighedsmøder  

 Menighedens årsmøde d. 31. marts 2015 - Godkendt 

 Menighedsmøde d. 13. maj 2015 – Godkendt 

 Menighedsmøde d. 11. juni 2015 - Godkendt 

 Menighedsmøde d. 16. september 2015 - Godkendt 

 Menighedsmøde d. 4. november 2015 – Godkendt 
 

3. Medlemsforhold. Bilag var udsendt med dagsordenen.  
Menigheden har med de 3 unge, der blev optaget på dagens gudstjeneste 101 medlemmer. 
 

4. Menighedens liv: 

Menighedsrådets årsberetning 2015 var udsendt med indkaldelsen. Allan Møller gennemgik årsberetnin-
gen. Beretningen blev godkendt. 

Ellen Larsen fortalte om at 5 kvinder (Ulla Andersen, Vibeke Brandt, Birgitte Ajbro, Birgittes svigerinde) ta-
ger til flygtningecenteret i Avnstrup sammen med kvinder fra Drejervej og holder kvindecafé for flygtninge-
ne hver anden tirsdag. Det er socialt arbejde, ikke forkyndende. Der er forskelligt indhold i aftenerne og det 
er en kunst at kommunikere. Der kommer mange små børn til café møderne, op til 20, så der er også behov 
for at nogen tager sig af dem. Den 22.3. er der behov for at flere fra vores menighed deltager – kontakt 
Ellen hvis du er interesseret. 

Nyt fra Gunni:  
- Højdepunkter: - I PitStop når der er god samtale og bøn. - Når mennesker får Aha-oplevelser med Jesus 

til Åndelig medvandring. – Samarbejdet med Nana og Thomas. - Gode samlinger med Avnstrupgruppen 
(det er meget opbyggende at undervise nogen der ikke kender Jesus). - Skøn og veltilrettelagt menig-
hedslejr. - Samarbejdet i menighedsrådet på trods af knappe tidsmæssige ressourcer. - Dåb. 

- Behov: - Overrislingen af Helligånden. - At ikke troende fra byen må møde Jesus. 
 
Nyt fra Nana: 
- Det er godt at være med i Kristendomsklassen. Nana er nogle gange med til Teen. Nana er sammen 

med PitStopperne hver anden torsdag.  
- Efter en vurdering holder Juniorarbejdet pause for at finde ud af, hvordan arbejdet skal se ud fremover, 

for at børn og voksne trives. Det bliver ikke ændret så meget: Junior hver uge med fast månedsprogram 
med Åbent hjem – hvor flere kan lægge hjem til, Friluftsjunior, Svømmehal, Sansekirke. Det giver mu-
lighed for, at man som voksen kan være med et begrænset antal tirsdage og varetage aktiviteter. Andre 
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kan fokusere på at være gennemgående og have den nære kontakt til børnene. I maj er der ledermøde 
med aftaler om engagement, hvor dem der vil bidrage melder sig. I øjeblikket samler nogle familier ju-
niorbørnene i hjemmet en gang i mellem. Ledergruppen vil holde fokus på hvad formålet er og hvordan 
rammerne skal være.  

- BUS arbejdet skal optimeres med en lille gruppe, der kan sætte fokus på leder pleje. 
- Børnekirke og 10+ er de næste områder, som Nana vil fokusere på. 
 
Nyt fra Thomas: 
Er glad for at arbejde med teenagerne. Leonora Larsen, Viktor Sværke, Daniel Overbech og Tobias F er de 
øvrige ledere. Der kommer godt 10 teenagere til samlingerne bl.a. 3 fra Roskilde. Thomas vil fokusere på 
rettidig kommunikation og planlægning. I maj holder Thomas orlov, så han kan gå pilgrimsvandring i Spani-
en. Lederne giver udtryk for at det er godt at Thomas er med i arbejdet. 
Der er kom en opfordring til at overveje at tage de ældste juniorer med til teen allerede nu. 
 
Vision 2022: 
Vi oplever at Missionsforbundets vision 2022 harmonerer godt med vores indsatsområder i menigheden. 
I Missionsforbundet er der i denne periode fokus på discipelskab dvs. bevidst og konkret følgeskab med 
Jesus.  
 
Indsatsområder i 2016: 
Bevidst og konkret følgeskab med Jesus. 
Frugtbart miljø for børn og unge. 
At være kirke for byen og nærområdet. 
 
Besøgstjeneste: 
Leif Larsen lagde op til at vi etablere en besøgstjeneste, hvor ensomme fra menigheden og byen kan få 
besøg. Vi ønsker at etablere et team af besøgsvenner. 
 
Menighedslejr: 
Allan Møller vil gerne være teamleder for dem kommende lejr på Lindenborg den 16. - 18. september. 

5. ”Plan 2018” 

Allan orienterede om, at vi har behov for at opdatere vores snart 50 årige kirke. På mødet blev der oriente-
ret om planen og på et senere menighedsmøde skal det besluttes, hvordan det skal foregå. Da det er kost-
bart, er der tre områder, som vi skal tage i betragtning i den forbindelse. 

- Renovering, modernisering og opdatering af kirkebygningen 
- Taget er medtaget og trænger til at blive skiftet 
- Vi vil gerne øge ansættelsen af vores ansatte 

Elisabeth orienterede om Plan 2018:  

Ina, Poul, Merete, Flemming, John, Ole, Leif, Filip, Jens, Hans Peter, Bo og Elisabeth har arbejdet flittigt på 
at renovere børnerum, kontor og kontorgang. Der mangler frivillige til at slibe og male dørkarme før hele 
projektet er afsluttet. 

Der var sat nyt bord og stole frem så man kan se, hvordan det kommer til at se ud, når vi får taget de nyind-
købte møbler til kælderen i brug. 

Mogens Nielsen, Ole Enggaard, Flemming Madsen og Elisabeth Larsen udgør den nuværende Plan 2018 
arbejdsgruppe. 
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Vi ønsker at koble kælderen med haven og kældersalen med køkken. 
Der blev udleveret tegninger af forslag til ny indretning af kælderen med flytning af køkkenet, så det lever 
op til hygiejniske krav, med områder til grovkøkken, opvask og madlavning samt udgang til trappen op til 
haven. 
Der blev spurgt til hvilken slags mad der skal laves i køkkenet og udtrykt glæde over muligheden for at lave 
mad til spisearrangementer. 
Ved at fjerne skillevæggen i kældersalen, får vi et rum på 86 m2. Rummet kan fx opdeles med gardiner. Der 
er tegnet udgang fra rummet til gangen og til en ny bagudgang ud til trappen (mod vejen), hvorfra man kan 
gå ud i haven.  
Der tages et stykke af teenlokalet til udgang til trappen og lægges et stykke til fra den nuværende gang. 
Toiletterne kan ændres til fællestoiletter med helt lukkede rum og håndvask i det ene samt et handicaptoi-
let. Ved at udnytte det nuværende køkken bliver der mulighed for et depotrum. 
Børnekirken bliver mobil med skabe og andet på hjul, som kan stå i depot og nemt kan rulles ind i salen. 
Uden for: Trappen mod vejen kan males i lyse farver, der skærmes af mod vejen med beplantning, etable-
res depotbygning som skærmer af til en terrasse med grillplads ind mod boligens have. 

Økonomi:  

Der er afsat godt 90.000 til arbejdet i kælderen i årets budget.  

Gruppen foreslår at arbejdet deles i flere etaper: 

1. afsluttes i november 2016: opsætning af væg til nyt køkken, dør til grovkøkken, gulvbelægning i sa-
len, belysning og maling af loft. Udgifterne hertil dækkes af det afsatte beløb i årets budget. 

2. ændring af teenlokalet og baggang med vægge, gulvbelægning, isolering af radiator glaspartier og 
dør. Ca. 100.000 kr. 

3. Køkken og grovkøkken med genbrug af nuværende skabe i grovkøkken. Ca. 200.000 kr. 
4. Terrasse, gangarealer og skure. Ca. 100.000 kr. 

Etape 2, 3 og 4 færdig med udgangen af 2017. 

Der blev spurgt til muligheden for at etablere brusebad. Og til hvordan muligheden er for at handicappede 
kan komme i kælderen og oplyst om at der findes forskellige muligheder. Der bliver udtrykt bekymring for, 
om der bliver mangel på lokaler, hvis vi fjerner skillevæggen. Der bliver spurgt til, om det er overvejet at 
inddrage boligen til, og det er det. 

Der blev luftet tanker om muligheden for at udvide boligen med en ekstra etage. 

 
6. Godkendelse af revideret regnskab for 2015  
Regnskabet blev gennemgået af Leif Larsen. 
Indtægter: Der er kommet flere penge ind end budgeret trods færre renteindtægter.  
Udgifter: De store poster er lønninger og Plan 2018 samt investering af lyd og tolkningsanlæg.  
Der blev kommenteret, at vi med udgangen af 2016 har brugt af kassebeholdningen og bør overveje, hvor 
stor den bør være for at vi kan drive vores menighed. Allan Møller understreger, at vi ikke ønsker, at låne til 
driften. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
7. Valg til menighedsråd. 
Allan Møller og Flemming Madsen blev valgt til menighedsrådet. 
Andreas Elleby blev valgt som suppleant. 
Jette blev takket for sin indsats. 
 
8. Valg af revisorer 
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Lisbeth Møller blev valgt som revisor. 
 
9. Indkomne forslag 
Det er foreslået at Alireza får honorar for tolkning ved gudstjenester og kirkelige arrangementer med time-
pris på 122kr./time.  
Vi har i en periode honoreret Alireza med penge, vi har fået fra KIT til flygtningearbejdet. 
Det blev bemærket at Alireza er meget dygtig til at tolke. 
Forslaget blev godkendt. 
 
10. Nyt fra Østre distrikt 
Kilden er solgt med overtagelse 1.4. Menighederne mødes på Kilden lørdag den 19.3. kl. 10 mhp fordeling 
af inventar. 
Østre distrikt mødes igen den 23. maj for at afgøre, hvilke opgaver dette forum fremover skal varetage. 
Østre distrikt er tilfreds med salgsprisen for Kilden. Der er nu knap 4 mio. i kassen. 
 
11: Nyt fra DDM – Det Danske Missionsforbund 
Der er sommerstævne til sommer med temaet ”I åndens kraft”. 
Der er MBUs årsmøde i april, hvor det indstilles til at sekretariatet på Rosenlunden i Odense sælges. 
Der er ingen stab til børnelejren på Sjælland. 
 
12: Eventuelt 
Indsamling til Folkekirkens nødhjælp. Der er samlet ind på 5 ruter. 
 
Vagn søger kristne kontaktpersoner som flygtningene kan henvende sig til, når de flytter videre. Opfordrer 
til at vores hjemmeside formidler en velkomst også til flygtninge. 
Menighedsrådet arbejder på etablering af en ny hjemmeside. 
 
Menighedens medlemmer er på rengøringslisten, og det blev bemærket at nye medlemmer bør introduce-
res til dette, og at det ikke er alle, der nødvendigvis skal deltage i dette arbejde. Menighedsrådet er op-
mærksomme på området og finder løsning på problemet evt. en introfolder.  
 
Låsene til kirkebygningen bliver skiftet ud med lås, der åbnes med mobiltelefon. Henvendelse til Leif Larsen 
for at få adgang. 
 
Der mangler en øredut til lydanlægget – obs. for dem, der finder den. 
 
Sluk ikke for kontakten bag lydanlægget. 
 
Opfordring til at huske at tømme skraldespand og slukke kaffemaskinen i køkkenet efter brug. 
 
Godkendt ved underskrift af  
Dirigent Andreas Elleby: 


