
Osted Frikirke 

Referat fra menighedsmødet afholdt onsdag d. 22. november 2017 kl. 19.00 i kirken. 

Antal tilstede: 23 – nummer 24 tilgik menighedsmødet kl. 20.45 

 

Dagsorden: 
 

Indledning ved Gunni udfra Johannes Åbenbaring kap. 22, vers 20-21 – herefter fællesbøn.  
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
a. Allan valgt som dirigent ved applaus 
b. Flemming valgt som referent ved applaus 
c. Ulla og Michael valgt som stemmetællere. 

 
2. Godkendelse af referat fra menighedsmøde 7. juni 2017 

Referatet fra mødet d. 070617 blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Fokuspunkter for 2018 
  

Hvilke områder skal vi særligt fokusere på og hvordan ? 
Gunni udleverede oversigt med 3 pictogrammer for de tre fokusområder:  

a. Formes mere af Jesus – opmuntring til at lade sig forme blandt andet gennem 
kristent fællesskab og tjenesten i vor kirke ved Gunni. 

b. Blive en mere udadvendt kirke – opmuntring til at være kontaktskabende i at 
fortælle om vor kirke – herunder i forhold til asylansøgere og alle dem, der deltager 
i vore gudstjenester og arrangementer i vor kirke ved Gunni. 

c. Skabe et godt miljø for børn og teenagere - opmuntring til at fokusere på 
børne/unge arbejdet, småbørnsfamilierne og lederne i dette arbejde ved Nana.  

 
Menighedsmødet delte sig herefter i to grupper, der hver behandlede enten b. eller c.  
20 min. til drøftelser af dette og så opsamling. 
 
b: 
Nana redegjorde for drøftelserne i gruppen om at skabe et godt miljø for de unge. Det at 
have kald til denne opgave er meget vigtigt. Vigtigt at vi har fokus på at invitere andre ind i 
disse opgaver, således at man er flere om opgaven, og derved kan inspirere hinanden.  
Ulla nævnte vigtigheden i, at der bliver hilst på kirkegængerne ved indgangsdøren – det gør 
at man føler sig velkommen og ønsket. 
Nana orienterede om juniorklubben og måden den kørte på i 3 teams: Friluft  /  ”hjemme 
hos…” og RockSolid her i kirken. Friluft-teamet er stoppet, og der fortsættes derfor med de 
2 andre ”spor”.  



Der mangler p.t. lidt flere medarbejdere i RockSolid teamet. I det nye år vil der alene være 
junior hver 14. dag. Hvis der kommer flere medarbejdere kan vi gå tilbage til junior hver 
uge. Rock Solid er i øvrigt et ”Youth for Christ-koncept” omkring juniorarbejdet.  
 
c:  
Gunni redegjorde for drøftelserne omkring en udadvendt kirke. Skønt at være med i 
arbejdet og engagementet i vore venner fra Avnstrup, musik m.v. Der var ligeledes snak om 
mulighederne for at lave flere udadvendte arrangementer udfra Osted Frikirke i 
lokalområdet. 
 

4. Status på økonomi/regnskab 
a. John orienterede om status på vor økonomi. John opfordrede til, at gaver blev givet 

jævnt henover året, så der var ”penge i kassen” hele året og ikke kun sidst på året. 
Det vil være lettere at budgettere, når pengene kommer jævnt fordelt hen over 
året. Vedligeholdelsesgruppen fungerer godt, og betyder ikke de store udgifter, idet 
der primært er tale om materialeindkøb – den flotte arbejdskraft er gratis  ! 

 
5. Budget 2018 

 
John gennemgik og redegjorde for det udsendte budgetforslag for 2018.  

 
Indmeldelse i Frikirkenet – John og Gunni redegjorde for dette ønske, hvor det er godt at 
være på en del af et fællesskab, der kan håndtere større principielle udfordringer og 
gensidigt inspirere hinanden i de forskellige kirkesammenhænge.  
Positiv tilkendegivelse om dette. 
 
Menighedslejr – forslag fra menighedsrådet om at lade det være gratis at være med på 
menighedslejr. Udgiften sætter vi ind i budgettet, men man har selvfølgelig altid mulighed 
for at betale for weekenden, hvilket så vil være en gave til kirken.  
Flere spørgsmål til en sådan ordning 
 
Asylarbejdet - John orienterede om arbejdet indenfor dette område – og ønsket om at 
udvide budgettet fra 10.000 til 20.000 kr. Stor positiv tilkendegivelse om dette. 
 
Efter drøftelse blev det besluttet at ansætte Daniel som tolk. Udgift ca. 17.500 årligt.  
 
Hensættelse til vedligeholdelse af kirken (fx nyt tag) -  Udgiften til renovering af taget er 
anslået til ca. 500.000 kr., som foreslås sparet op de næste 5-10 år, således at vi ikke skal 
ud og optage lån til dette nye tag. John gennemgik det udsendte budget. Der vil mangle ca. 
80.000 om året hvis de budgetterede udgifter blev besluttet. Disse penge skal indhentes 
ved flere gaver, hvorfor en godkendelse af dette budget vil betyde, at vi sammen som kirke 
forpligter os til at give lidt yderligere i gaver.  
Positiv tilkendegivelse omkring dette. 
 
 



Med baggrund i de forskellige tilkendegivelser trak menighedsrådet forslaget om at gøre 
det gratis at deltage i menighedsweekenderne tilbage. 
 

Herefter blev budgettet godkendt med 23 stemmer for og 1 blank stemme.  

 
 

6. Ansættelse 
Menighedsrådet beder om fuldmagt til at ansætte en ny teenagemedarbejder, 
når Leonora Larsen stopper pr. 1. februar 2018 (eller snarest derefter) – John og Allan  
redegjorde for dette med udgangspunkt i budgetforslaget.  
Enstemmigt vedtaget ( 24 stemmer ), at Menighedsmødet fik fuldmagt til at indgå aftaler 
omkring en ny ansættelse.  
 

7. Bygningsstatus 
John redegjorde for nedsættelse af arbejdsgrupper, der renoverer vor kirke. Det koster lidt 
i materialer - men udgiften til arbejdet er frivilligt. Eneste større udfordring er evt. 
fugtproblemer i kælderetagen og så selvfølgelig tagrenoveringen ( anslået 500.000,- ).  

 
8. Nyt fra Det Danske Missionsforbund 

Flemming orienterede om proces omkring evt. navneskifte i DDM. Ønsket omkring denne 
navneændring er led i en ny kommunikationsstrategi for Missionsforbundet. Konkret er 
foreslået  Evangelisk Fællesskab, men der er andre muligheder. Beslutningen forventes 
truffet ved sommerkonferencen 2018.  
Allan orienterede om forstanderskifte på Efterskolen Lindenborg. Kim har været forstander 
på skolen i 11 år, og har nu fået en ny forstanderopgave på et Frelsens Hær herberg i 
hovedstadsområdet. 
Viceforstanderen og Peter Gøtz vil udgøre ledelsen indtil 1 marts, hvor der forventes ansat 
en ny forstander.  
John orienterede om DDMØ/byggeri på Lindenborg. DDMØ er de 7 menigheder på 
Sjælland og Bornholm. Der er 4 mill. til rådighed, og herudover har forbundsrådet givet 
tilsagn på støtte med 1 mill. Resten af udgiften – form. ca. 3 mill – skal tilvejebringes via 
gaver, fonde m.v. Der arbejdes videre med en etablering/opførelse af et nyt lejrcenter på 
Lindenborg Efterskoles grund og muligheden for at anvende skolens faciliteter. 

 
9. Menighedens og BUS årsmøde 2018.  Allan orienterede om disse valg, der skal besluttes 

ved menighedens årsmøde. 
 

Valg til menighedsrådet 
 1: Flemming og Allan er på valg 
 2: Der er desuden fortsat en vakant plads i menighedsrådet 
 3: Andreas Elleby er på valg som suppleant 
Valg til BUS: 
 4: Andreas Elleby stopper som MBU-formand i 2018 
 



10. Eventuelt – Gunni orienterede kort om til- og afgang i menigheden, hvor  Ina Schønbech har 
valgt at forlade menigheden. 

 
Michael anførte, at det trak rigtig meget i kirkesalen, når yderdørene henstår åbne inden 
og under gudstjenesten – ikke mindst i den kolde tid. Aftalt at vi lukker yderdørene. 
 
Julekoncert søndag d. 17.december 2017 – flyers om koncerten er lige på trapperne til 
uddeling til nær og fjern ! 

 
 

Afslutning og bøn. 
 
 
 
 
    Referat ved Flemming Madsen 

 
 

  


