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Referat fra menighedsmødet i Osted Frikirke afholdt d. 06.06.18 
kl. 19.00 i kirkens lokaler. 
 
Antal stemmeberettigede medlemmer tilstede: 19 

 
Dagsorden: 
 
 
Indledning ved fællessang – ”Det dufter så lysegrønt”, hvorefter Allan bød alle velkommen. 
 
1: 
Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
Allan valgt til dirigent ved applaus 
Flemming valgt til referent ved applaus 
Leif og Vibeke valgt til stemmetællere ved applaus 
 
2: 
Menighedens liv 
- Aktuelt fra bl.a. præsterne 
Gunni fortalte lidt om sin oplevelse af menighedens liv som han ser det.   
Er lidt i tråd med det, som han redegjorde for ved årsmødet i marts.  
Gudstjenestelivet er toppen på menighedens liv og så er der samtidig en masse andre små og 
store opgaver i vor menighed. Eksempler herpå kunne være at hjælpe hinanden på forskellig måde 
– bede for hinanden og være noget for hinanden – blandt andet for de mange flygtningevenner, 
som vi har i vor kirke. Og så det at man under kirkekaffen taler med den, der ikke har nogen at tale 
med o.s.v.  
 
Gunni oplever at opbakningen til vore gudstjenester og andre arrangementer er faldende, og det 
bekymrer Gunni en hel del. 
Kan til tider være vanskeligt at holde optimismen oppe hele tiden, når der på denne måde opleves 
et fald i deltagelsen til vore gudstjenester m.v. Gunni tænker og reflekterer meget på, om det er 
ham som har valgt en ”forkert tone og vinkel” eller om der er andre årsager til, at vi oplever denne 
manglende opbakning og trofasthed ved vore gudstjenester og arrangementer.  
Gunni tænker ofte på, om vi skal gøre tingene anderledes – måske mere dele hinandens 
troshistorier til opmuntring og glæde for os alle. 
 
Hvordan kan vi som kirke blive en mere udadrettet kirke ? – Gunni nævnte besøget fra Charlotte 
Rørth d. 08.10.18 - håber på stor opbakning til dette. 
Gunni nævnte, at han nok sagde lidt af det samme ved årsmødet, men han har ikke fået så meget 
respons på dette – og det vil han meget gerne have! 
Gunni nævnte arrangementer i juli, hvor der fortsat mangler et par familier, der vil lægge hus til 
dette.  Tirsdag d. 040718 og tirsdag d. 180718 mangler vi et sted at være - reflekter over dette og 
giv Gunni besked. 
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Ulla nævnte, at hun godt kan genkende dette billede af lidt færre deltagere ved vore 
gudstjenester, men hun går altid opmuntret og glad fra gudstjenesten. 
 
Musikliv har vi fortsat her i kirken, men det trænger måske til en mere struktureret tilgang. 
Der blev spurgt til om der var kursus / uddannelse i lovsangsledelse, ligesom Jette efterlyste mere 
levende lovsang, som kan give tilbedelse på en naturlig måde. 
Lovsangen må gerne være sådan, at de fleste sange er kendte eller hurtigt bliver kendte. For 
mange nye sange kan være en udfordring ! 

 
Alice vil gerne have en koordineret lovsangsstruktur, idet der ikke er samling og koordinering på 
dette område, og dette kan være årsag til mange forskellige sange, som vi så egentlig ikke rigtig 
når at lære og forstå. 

 
Nana orienterede om hendes bud på menighedens liv. 
Nana tænkte på søndagen, hvor aktiviteter på børne/unge arbejdet er udfordrende. Børnekirken 
har Leif og Elisabeth, der trofast står for denne opgave. 
10 + bør vi have mere af – p.t. er der kun Nana på denne opgave. 10 + kan være en vanskelig 
gruppe, der spænder vidt i alder og antal.  
Nana opfordrede til at nogle flere gik ind i denne opgave, idet der virkelig mangler medarbejdere. 
 
Juniorarbejdet går egentlig fint – nu mødes man hver 14 dag.  Efter sommerferien bliver junior fra 
6 år og opefter. Fantastisk at høre vidnesbyrd om hvor vigtigt børnearbejdet er – det i sig selv giver 
en stor frimodighed i opgaven. 
  
Teen er så herligt – dejlig stor flok med masser af energi og glæde og højt til loftet. 
 
MBU kommer til at mangle en formand, når Andreas stopper og der er endnu ikke fundet en 
anden afløser for ham – stort bedeemne for kirken her. 
 
Ulla spurgte til aktiviteter for småbørnsfamilier – Nana oplyste, at man mødes ca. hver anden 
måned til en fællesspisning om fredagen. 
 
Ingrid opfordrede til, at vi forsøgte at gøre Osted Frikirke til de unges kirke – altså forsøge at holde 
dem her i kirken. Vigtigt at fastholde dem for at kunne køre kirken videre i fremtiden. 

 
3: 
Jubilæumsfejring d. 15-16. september 2018 
Grundidéen med fejringen 
Gunni orienterede for baggrunden for vort ønske om at have dette arrangement – netop for at 
være en udadvendt kirke. Peter vil lave en ”avis” med intro til og omtale af Osted Frikirke 
Begyndende planlægning 
Birgitte fortalte kort om de aktiviteter og tiltag der p.t. planlægges – flere vil blive inddraget i disse 
aktiviteter. Stor opfordring til at vi bakker op omkring dette arrangement – lad os få et sjovt 
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arrangement og en fælles god dag. Der vil blive løb, loppemarked, musik, leg og hygge og meget 
mere…..…… 

 
Forslag om at man kunne lave en slags ”sponsorløb”, så vi kunne give et bidrag til vore børnehjem 
i vore missionslande.  
 
Der blev nævnt ” den gamle praksis ”, hvor man havde fællesbøn inden særlige aktiviteter – en 
mulighed for at vi kan stå sammen i disse opgaver.  

 
På forespørgsel blev oplyst, at der i år ikke bliver nogen menighedslejr, idet der alene var en 
mulighed for leje af Lindenborg i efterårsferien, og det er for sent på året. I år er vor fællesaktivitet 
derfor jubilæumsaktivisterne. 
 
Forslag om alternativt at arrangere en menighedslørdag – eller alternativt en menighedsudflugt. 

 
Der var ros til en retræte i foråret, som Nana og Henriette havde arrangeret. Næste retræte bliver 
d. 031118. 
 
4: 
Gen-behandling af budget 2018 
- Desuden valg af ny bogholder/revisor pr. 1. juli 2018 
 
Allan redegjorde for problemstillingen og kritikken af MR, at vi ønskede et budget besluttet, som 
ikke var fremlagt inden mødet.  
 ./. Der vedlægges Johns underretning, som Allan læste op ved menighedsmødet, da John var i 
udlandet. 
Vi ruller derfor budgettet tilbage og så bliver det fremlagt og besluttet ved menighedsmødet i 
efteråret. Nanas ændrede stilling fra en 40 % til en 50 % stilling er vedtaget og påvirkes ikke af, at 
det endelig budget først endelig kan vedtages i efteråret.  

 
Allan redegjorde for vor udfordring med føring af regnskabet efter at Thomas har ønsket sig 
fritaget for denne opgave. Thomas har udført et fantastisk arbejde her for kirken – kæmpe tak for 
det ! 
 
Når vi skal betale for de opgaver, som Thomas tidl. forestod, da udgør udgiften til dette min. 
30.000,- kr. og måske mere, såfremt vi skal købe os til denne opgave hos eksterne personer. Der 
foreligger p.t. tilbud på denne opgave for en udgift på ml. 42.000 – 45.000 kr. 
MR anmoder om en tilkendegivelse fra menighedsmødet om, at vi kan indgå de nødvendige 
aftaler med et firma med en forventet udgift på ca. 45.000,-. 

 
Peter foreslog herunder, at man evt. kunne kontakte Humlebæk Frikirke, hvor det form. vil være 
en udgift på ca. 20.000,- ved at anvende deres leverandør. 

 
Menighedsmødet tilkendegav klart ved håndsoprækning, at MR kan arbejde videre med dette. 
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5: 
Kirkebygningen 
- Tilbud om udskiftning af kirkens tag i 2019 
Flemming orienterede kort om dette punkt, hvor vi har modtaget et konkret tilbud på en 
renovering af vort tag incl. nødvendig isolering med en forventet udgift på ca. 460.000,- kr. Dette 
er dyrt - men på den anden side en noget mindre udgift end først antaget ! 
Der blev en drøftelse om muligheder for hvordan vi kan finansiere denne udgift, hvor der var 
ønske om ikke at optage lån, men i stedet skaffe pengene på anden vis.  
Der var stor opbakning til denne etablering af tagrenoveringen – enkelte ønskede dog ikke at give 
deres tilsagn her og nu. Drøftelsen om nyt tag har iflg. flere pågået i mange år, og flere tilkendegav 
derfor, at nu må vi få ordnet dette tag ! 

 
- Affaldssortering 
Henriette orienterede om vor affaldsudfordring. Vi har p.t. ikke en affaldssortering inde i kirken, så 
indtil videre må man forvente at skulle smide affaldet ud i de nye skraldespande. Der arbejdes 
videre med denne udfordring. 
 
6: 
Missionsforbundets og Efterskolen Lindenborgs repræsentantskabsmøder 
- Drøftelse af de vigtigste punkter (se dagsorden m/bilag) 
Gunni henviste under dette punkt til det omfattende materiale, der er udsendt i forbindelse med 
indkaldelsen til dette menighedsmøde.  Gunni nævnte kort de forskellige områder. 
 
Mht. det nye lejrsted på Lindenborg Efterskole er vi i Osted Frikirke meget positive overfor dette 
byggeri.  ( Sorø menigheden ønsker ikke dette lejrsted etableret jfr. det fremsendte materiale. ) 
 
Osted Frikirke stemmer nej til Løkkens Frikirkes forslag jfr det udsendte materiale. 
 
DDM`s arbejde i Rumænien har den glæde, at et ungt par gerne vil sendes ud til at indgå i dette 
arbejde. I dette arbejde er vi partner med Norsk Missionsforbund. Osted Frikirkes indstilling er at 
vi stemmer ja. 
 
Processen med navneskiftet for Missionsforbundet er endt med en konklusion om, at der er flertal 
for et navneskift. Dog er der ikke helt klarhed over hvad vi så skal hedde i stedet. Forbundsrådet 
lægger derfor op til, at vi fortsat arbejder for at finde en aftale om et navneskift. Osted Frikirke 
stemmer for dette. 

  
- DDM – mandag d. 23. juli. Valg af 4 repræsentanter 
Osted Frikirke har mulighed for at sende 4 repræsentanter. 
Gunni deltager på vor kirkes vegne. Leif vil gerne være med. Flemming forsøger at deltage. MR 
gives bemyndigelse til at finde den 4 deltager. 

 
- Efterskolen Lindenborg – fredag d. 27. juli. Valg af repræsentanter – (se dagsorden 
m/bilag) 
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MR gives bemyndigelse til at finde min. 2 repræsentanter. 
 
 

 
7: 
Eventuelt 
Kirsten Quistgaard opfordrede til, at man deltager ved bedemødet hver 14. dag – ville være dejligt 

at få flere nye.  

Persondataforordningen giver lidt udfordring. Vi vil senere fortælle lidt mere om dette. Indtil 

videre er intra-delen på vor hjemmeside nedlagt, idet vi skal være sikre på at overholde de 

gældende retningslinjer for dette område. 

Julekoncerten i år bliver anderledes, idet den skal varetages af lokale kræfter – hvem har lyst til at 

være med i planlægningen ? 

Alice vil gerne være med sammen med nogle andre – vi arbejder videre med dette. Julekoncerten 

afholdes d. 161218 kl. 19.00 

Afslutning og bøn 

Fællesbøn som afslutning ved Allan. 

 

 

   Referent ved Flemming Madsen 

 


