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 Menighedens Årsmøde – tirsdag d. 31. marts 2015 

 
 Indledning og bøn /v Gunni Bjørsted 
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere  
Valgt til - dirigent: Jan Bøgh Andersen - stemmetællere: Michael Jensen og Ulla Andersen – referent: Jette 
Nissen 
 
2. Godkendelse af referat fra Årsmøde 2014 og efterfølgende menighedsmøder  

 Menighedens årsmøde d. 30. marts 2014 - Godkendt 

 Menighedsmøde d. 28. maj 2014 - Godkendt 

 Menighedsmøde d. 2. november 2014 - Godkendt 

3. Menighedens liv  
Menighedsrådets årsberetning: Menigheden er summen af vores fællesskab, der hvor vi alle byder ind. 
Lovsangsgudstjenester blev efterspurgt: Der er lovsangsgudstjeneste sidst i maj. 

Korte input fra arbejdsgrene:  

 I Børnekirken er Lisbeth Møller, Leif Larsen og Camilla Falk ledere. Der er program de fleste sønda-
ge. Der efterspørges voksne som har lyst til at være på en søndag. 

 I 10+ er Ellen Larsen og Ina Schønbech ledere. Ellen Larsen har undervist om bl.a. fadervor. Der 
kommer op til 6-7 børn. Ellen trækker sig snart til andre opgaver, så der mangler andre ledere. 

 Til Junior er der 12-15 børn. Der er 4 gamle ledere Willy Larsen, Janne Enggaard, Henrik Badsted, 
Lene Bøgh og to unge Julie Larsen og Thea Jensen. De kan rigtig godt bruge flere lederressourcer. 
Programmet har en periode været aldersdelt en gang om måneden, det er børnene glade for og 
dyrker fællesskabet.  

 I Teenklubben er der op til 10 teenagere og 5 engagerede unge ledere – Daniel Overbæk, Viktor 
Sværke, Olivia Falk, Sisseline Elleby og Ida Mikkelsen der alle har et travlt liv. Jette Nissen er med 
som voksenleder ind til vi finder en anden voksen, der kan gå ind i opgaven. Gruppen er god til at 
hygge og lege. 

 I PitStop kommer 7 til 10 unge hver anden torsdag (kontakt til ca. 15). De samles jævnligt hos Bir-
gitte og Aksel Sværke. De unge lægger selv program med bl.a. gæstetalere. Er gode til at snakke 
sammen og er glade for hinanden. 

 Menigheden har haft kontakt til forskellige asylansøgere på Avnstrup gennem de sidste 4 år. Kred-
sen af kristne derude skifter løbende. I øjeblikket har vi kontakt til 11. Der er nu startet en bibel-
gruppe for asylansøgere om tirsdagen i kirken med Signe Kirkebjerg, Karin Jensen, Gunni Bjørsted 
og Vagn Qvistgaard. Formålet er at samles om kristent fællesskab.  

 Der er ca. 20, der går til Åndelig medvandring ca. en gang om måneden. Birgitte Søe, der har fulg-
tes med Gunni et års tid, oplever det som livsvigtigt – Gud bliver involveret i hele livet. Birgitte sy-
nes, at det er livsdefinerende og højest relevant fordi der er rum til at blive stille med Jesus og lade 
det vigtige komme til overfladen. Karin Jensen, Ellen Larsen og Birgitte Søe er uddannet til at funge-
re som Åndelig medvandre og Henriette er uddannet coach. De tilbyder at mødes med alle, såvel 
medlemmer af menigheden som folk udefra. Der er lavet en folder, som ligger i kirken og kan udle-
veres, hvor det er relevant. 
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 Orientering om nadver, v/Gunni: Hvor er kirken – de tidlige kristne ville sige: ”der, hvor der fejres 
nadver”. Traditionen i mange frikirker er dog, at der kun holdes nadver en gang om måneden.  
Nadver fejrer og formidler kernen i den kristne tro og er relevant i vores sekulariserede verden. 
Menighedsrådet vil gerne opprioritere og fejre nadver oftere i vores fællesskab. Fra menigheden 
var der såvel tilkendegivelser om gerne at ville fejre nadver hver gudstjeneste, som tilkendegivelser 
om at fastholde vores tradition med kun at holde nadver en gang om måneden. Begrundelserne 
var, at det vil gøre fejringen - den første søndag i måneden, hvor mange er møder op - mindre høj-
tidelig, hvis det bliver oftere, og det muligvis kan være en udfordring at få de lejlighedsvise talere til 
at lede nadveren. Nogle mente, at brunch-gudstjenesten kan betragtes som nadver. Hvis Gunni er 
til stede, kan han forrette nadveren, selv om han ikke er taler. Alle fandt, at forrettelsen er vigtig og 
at der kan eksperimenteres med og undervises om dette helt særlige fællesskab, fx kan der i en pe-
riode fejres nadver mere end en gang om måneden, og derefter evalueres om det skal fortsætte. 

Status på menighedens vision og fokuspunkter: er det vi er på vej mod og som fokuserer på vores liv 
med Jesus. Vi er lidt skrøbelige mht. kræfter. 

 Børn og teenagere/unge: Gunni gav et glimt fra det fantastiske fællesskab i PitStop med unge, der 
er vokset op med Jesus og unge, der kun lige har lært Jesus at kende. Alle lever i en stærkt sekulari-
seret verden og har derfor stor glæde af fællesskabet omkring Jesus. 

 Inkludering af nye i kirken: Det er så dejligt med nye initiativer i kirken med sang, frokost, og pil-
grimsvandring. 

 Tilbud til byen – omtalt under tilbud om samtaler og kontakt til asylansøgere. 

 Sociale og åndelige fællesskaber: Der er menighedslejr sidste weekend i august. Da det kan være 
nemmere at få folk til at melde sig til at stå for planlægning og gennemførelse, hvis man har god tid 
til det, vil menighedsrådet forsøge allerede nu at få folk til at melde sig til at stå for en af lejrene de 
næste fire år frem. Til lejren i år, er der kun brug for endnu et par stykker mere, der melder sig. 
Gunni modtager tilmelding. Gunni inviterer til mandemiddag den 20. maj kl.18.  

 
4. Medlemsforhold. 

Der er kommet 4 til og to har forladt os i 2014. Siden er yderligere 3 optaget, så vi nu er 97 medlemmer. 

5. Ansættelse af Ungdomspræst  

Der er stort behov for ansættelse af en ungdomspræst, der kan styrke vores ledere i børne- og ungdomsar-
bejdet. Umiddelbart har det ikke været muligt at besætte stillingen med en medarbejder med kvalifikatio-
ner, der matcher vores behov. Ønsket var en længerevarende ansættelse af en person, der både skulle 
være hos teenagerne og de unge, men også kunne indgå i sparring og udvikling af de voksne ledere. Fra 
menigheden kom der opfordring til at gøre stillingen bredere og søge en børne-/ungdomsmedarbejder, 
samt evt. ændre betegnelsen fra præst til sognemedarbejder eller diakon. Rådet arbejder videre med op-
gaven. 

6. ”Plan 2018”  
I 2018 har Osted Frikirke (kirkebygningen) 50 års jubilæum, og vi har i den forbindelse nedsat et design-
udvalg, som skal stå for en gradvis forskønnelse af kirkerummet, hall ‘en og kælderen, så kirken er tidsva-
rende, fleksibel og funktionel.  
Udvalget består af Thomas Qvistgaard, Laila Lundtoft, Mogens Nielsen og Elisabeth Larsen. 
Det første, der er i fokus, er nye stole og borde til kælderen med brug af de bedste af de eksisterende møb-
ler. Der er hensat penge til denne opgave – omkring 80-90.000kr. incl. moms. Hertil kom en henstilling om, 
at stolene til kælderen matcher kirkesalen.  
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Dernæst er der overvejelser om nyt gulvtæppe og stole i stedet for bænkene i kirkesalen.  
Menighedsrådet overvejer en model, hvor menighedsmedlemmerne forpligter sig til at betale sin ”egen” 
stol, fx over to år. Desuden kan de nuværende møbler muligvis sælges. Når der er givet tilsagn om finansie-
ring af 50 % af det nødvendige antal stole, køber menigheden stolene. 
Hertil kom bemærkning om, at det bliver en lidt større rengøringsopgave med de mange stoleben. 
Et nyt tæppe kan fx være et kliktæppe, hvor felter kan skiftes. Pris: 60.900 kr. Der vil blive informeret yder-
ligere på et senere menighedsmøde. 
I 2016 kan der laves nyt industrikøkken. 
I 2017 kan der laves en udgang til terrasse fra kælderen. 
Der blev spurgt til,  
om det overvejes, hvordan kirken kan gøres mere handicapvenlig. Det er med i udvalgets overvejelser, men 
det vil sandsynligvis blive kostbart. 
Flere af menighedens medlemmer opfordrede til at bytte om på rækkefølgen af projekterne. Det blev også 
påpeget, at behovet for renovering af kirkesalen umiddelbart kan synes at være mindre end behovet for 
renovering af køkken og toiletter, og køkken og toilet derfor bør renoveres før kirkesalen.  
Der kom forslag om at lave køkkenet større end det nuværende. Der kom også en ide til at bygge ny kirke-
sal ud i haven og evt. at gøre den tidligere præstebolig til en del af kirken.  
 
7. Godkendelse af revideret regnskab for 2014  
Menighedens indtægter er medlemmernes gaver, der over et år er steget med 10 %, Der forventes yderli-
gere stigning på 6 % til lønning af endnu en medarbejder, hvilket er dejligt! 
Da vi ikke får renteindtægt af vores midler, er der overvejelser om ikke der bør laves fornuftige investerin-
ger.  
Der er afsat penge til ”plan 2018”, til tolkeanlæg og til lydanlæg med mindre synlige højttalere og ledninger. 
Der er brugt færre penge end forventet i Børne- og Ungdomsarbejde, da vi ikke har en volontør. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
8. Valg til menighedsråd  
Thomas Quistgaard blev valgt med 32 af 32 stemmer. 
Leif Bay Larsen blev valgt med 32 stemmer. 
Henriette Jensen blev valgt med 32 stemmer. 
 
9. Valg af suppleant  
Ruben Lundtoft trak sig kort før mødet som suppleant. På næste menighedsmøde skal der derfor vælges en 
ny suppleant. 
 
10. Valg af revisorer  
Vagn Quistgaard blev genvalgt med 30 stemmer. 
 
11. Behandling af indkomne forslag  
John Haugegaard havde trukket sit forslag tilbage. Der var ikke andre indkomne forslag. 

12. Det Danske Missionsforbund (DDM):  
Foreløbig dagsorden til Repræsentantskabsmøde 2015 er udsendt.  
Der er gang i en visionsproces for Missionsforbundet som vi skal se resultatet af til sommer. 
Der er behov for kandidater til Forbundsrådet – de mangler folk til økonomi, kommunikation og suppleant – 
hjælp med til at komme med forslag.  



 

4 
 

  
13. Østre Distrikt:  
Menighederne bruger kun ”Kilden” til årets børnelejr og en juniorweekend. Så nu er der i hele Østre distrikt 
stemning for at sælge stedet.  Der er nedsat et udvalg bestående af John Haugegaard, Thomas Qvistgaard 
og Chresten Jensen til at gøre Kilden klar til salg. Ejendomsmægleren antager at Kilden, kan sælges for kr. 
4.750.000. Beslutningen om salg skal tages på Østre distriktsmøde i april. Der er lavet tre forslag til hvordan 
der kan bygges et kursussted på Efterskolen Lindenborg med pris fra fem mio. og opefter. Det billigste 
forslaget omfatter sovesale, samlingssal, stor køkken, spisesal og bad/toilet faciliteter. 

Fra menighedens medlemmer blev der gjort opmærksom på vigtigheden af, at det billigste projekt kan ud-
bygges, når økonomien tillader. Desuden blev det anbefalet, at pengene fra salget bliver brugt til en byg-
ning på Lindenborg til gavn for børn og unge, idet det vil være en videreførelse af den oprindelige vision om 
Kilden.  

14. Eventuelt  
Der kom ingen punkter. 
 
Herefter blev der afsluttet og bedt for menigheden. 


