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Referat fra: 

Menighedsmødet i Osted Frikirke d. 12.11.19 kl. 
19.00 
Deltagere: 27 medlemmer samt 1  fuldmagt 

Indledning ved John H. 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 
Ruben valgt som dirigent ved applaus 

Flemming valgt som referent ved applaus 

Michael Jensen og Anders Nielsen valgt ved applaus 

 

2. Godkendelse af referat fra menighedsmødet afholdt d. 
26.05.19 

Referat godkendt uden bemærkninger 
 

3. Menighedens liv, herunder: 
a. Intro til MR`s forslag om klyngesøndage 

 - se vedlagte udsendte beskrivelse 

Anders Nielsen motiverede forslaget om en klyngesøndag for børnefamilierne samt 

baggrund for forslaget om klyngesøndage i forhold til bibelundervisning og vandring – alt 

planlagt som et forsøg indtil sommer og det tænkes foregå den sidste søndag i hver måned. 

Endelig undersøges p.t. om der er behov og mulighed for teen-klyngesøndage.  

Der blev rejst spørgsmål om alderen for børneklyngen i forhold til de børn, som kan være 

med, ligesom der blev spurgt om disse aktiviteter ”gik ud for ” vore brunchgudstjenester. 

Det er ikke i stedet for brunch-gudstjeneste, og alderen for deltagelse i tilbud for 

småbørnsfamilierne er ikke endegyldigt defineret – men tanken er at det er for den yngre 

del af menigheden ( altså børnene..).    

Gunni supplerede motivationen for ønsket om disse klyngesøndage.  

Forespørgsel om man fysisk kunne være her i kirken for alle grupper, så det samlet foregik 

her i kirken. Det er en mulighed, men småbørneklyngen vil gerne være i private hjem og 

vandreklyngen giver lidt sig selv.  

Spørgsmål om man kan skifte ml. grupperne – ja, det er en mulighed som alle kan gøre brug 

af – der bliver ikke tale om, at man skal tilmelde sig den ene eller anden klynge – det gør 

man som man ønsker ! 

Spørgsmål om hvem står for hvad ? Anders står for børnefamilierne, Jens Falk er spurgt til 

vandreklyngen og Gunni står for bibelundervisningen og endelig vil Nana undersøge 

omkring Teenklyngen. Ide om at Teenforældre måske kunne være med i Teenklyngen hvis 

dette ønskes. Godt med tilbud for teen-gruppen – vi håber de selv har lyst til at være med. 

 

b. Info om vor spørgeskemaundersøgelse og samtaler – hvor langt er MR i forløbet og 

hvordan vil MR gerne inddrage menigheden fremadrettet i dette 

Henriette og Ulla redegjorde for status for dette – det har været en meget positiv oplevelse 

– stor tak for jeres engagement i dette ! 
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MR vil efter endt afvikling af alle samtaler evaluere og vende tilbage med konkrete forslag 

og evt. nedsættelse af arbejdsgrupper m.v. 

 

Ellen Larsen orienterede om, at Vagn efter rigtig mange år har stoppet som koordinator for 

arbejdet blandt vore venner fra Avnstrup. Stor tak til Vagn for dette store arbejde – godt 

støttet af Kirsten ! 

Ellen har overtaget denne opgave, og arbejder videre med en ny samarbejdspartner fra 

folkekirken – se ref. fra sidste MR-møde. 

 

Gunni orienterede om mulighed for en ny liv-gruppe i flygtningearbejdet. 

  

4. Orientering om menighedens økonomi 2019 - herunder 
status på tagprojektet 

John orienterede om arbejdet – ikke mindst en stor opgave med opsætning og flytning af 

stilladset. 

Allerede nu kan der ses en effekt på varmeudgiften efter den isolering, der er foretaget på 

taget. Dampspærren var defekt og er derfor udskiftet, ligesom der er lagt ekstra 150 mm 

isolering på taget – nu hvor taget var ”åbnet”. 

Ligeledes er der konstateret rotter på loftet flere steder, der bl.a. har lavet skader på nogle 

spær. Dette er udbedret i forbindelse med renoveringen. 

Der vil derfor ske en ændring /tilpasning af udgifterne, som endnu ikke er helt afklaret. MR 

har dog vurderet, at når taget var fjernet burde disse forbedringer foretages inden taget blev 

lagt på igen. 

 
Allan orienterede kort om de rigtig mange gode oplevelser ved at menigheden står sammen 

– også om økonomien – herunder en flot indsamling af kr. 100.000,- på kort tid. Flere har dog 

forladt menigheden indenfor det sidste år og dermed er der sket en reduktion i 

gaveindtægterne – og dermed også en udfordring for den daglige økonomi, som vi fælles må 

drøfte og forholde os til. 

 

 

5. Behandling af budget for menighedens arbejde 2020 

Godkendt at budgettet er kommet ud to dage efter dagsordenen er udsendt – og dermed 

ikke udsendt senest 8 dg. inden menighedsmødet. 

Allan orienterede om det udsendte budget. Der ses at være 638.000 kr. i indtægter som det 

ser ud lige nu. 

Udgifterne er så tilsvarende 75.000,- større, og derfor skal der foretages nogle justeringer, så 

vi kan have et budget, der går i nul.  

Der er således nogle valg vi skal drøfte om at hæve indtægter eller at reducere vore udgifter 

– herunder til ansættelser ( incl. tolkeudgift til Daniel, der afklares inden udgangen af 2019. ) 

Drøftelse på menighedsmødet om hvilke handlemuligheder vi har. Gode input – forslag om 

at se på lejeudgiften til boligen ved kirken – evt. muligheder for reduktion af udgift på 

fremmede talere, når der nu indføres klyngesøndage. 
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Forslag om vinduespudsning kunne klares af os selv. Kunne beløbet til menighedslejren 

reduceres og i stedet for arrangere en menighedsdag – i hvert fald næste år. 

Gerne en løsning hvor vi kan fastlægge en ansættelse over flere år, så vore ansatte ikke skal 

gå og tænke på om de vil kunne opretholde deres nuværende ansættelse. 

Som udgangspunkt vil det være godt at vi kunne få planlagt med en løbende 

budgetoverholdelse, der ikke nødvendiggør løbende indsamlinger m.v. for at få økonomien 

til at hænge sammen. 

Vigtigt at pointere, at tagprojektet ikke har noget med vor økonomiske situation at gøre – 

pengene til taget havde vi. Det der er udfordringen er den daglige drift for menigheden. 

Opfordring til at vi alle giver lidt mere – vi er meget privilegeret – muligheden for mindre 

stigning i vore gaver må være mulig. Der er vilje til at stå sammen om denne udfordring.  

Dirigenten opsummerede, at der var ønske om at kunne klare driften af vor kirke på fornuftig 

vis og ikke ændre ansættelserne, som vurderes som rigtig vigtige for vor menighed. En 

forøgelse af indtægter er derfor at foretrække. 

Anders nævnte, at vi kan vurdere løbende, men MR føler ansvaret for at vi kan præsentere 

et budget der går i nul – altså at vi kan klare vor drift med de indkomne gaver.  

Opfordring til at vi taler mere om vor økonomi ved vore samlinger – vi skal ikke være 

berøringsangst for at italesætte vor udfordring – opfordring til større og mere frimodighed 

og kommunikation om vor økonomi. 

Vigtigt at være opmærksom på, at når nogle forlader menigheden, da vil det betyde en 

nedgang i indtægter – modsat vil det være godt når der kommer nye medlemmer og måske 

dermed yderl. indtægter. 

Allan nævnte, at vi har nogle værdipapirer stående, som repræsenterer omkring kr. 

200.000,- - MR har overvejet om vi skal anvende disse til dækning af vor igangværende 

tagprojekt og sikring af en tilstrækkelig likvid beholdning. 

Menigheden blev anmodet om at godkende budgettet, og så vil MR fremlægge et 

afbalanceret budget ved vort møde i foråret, som går i nul. 

Der var stort flertal for godkendelse af dette budget, som vil blive ajourført og fremlagt ved 

vort møde i foråret. MR regner derfor med, at den kan fremlægge et budget der viser 

balance ml. indtægter og udgifter. 

 

6. DDM`s økonomi – hvad tænker menigheden om dette –  

John redegjorde kort for DDM`s økonomi, der er meget udfordret. Det er øgede udgifter til 

administration og også en vis stigning i lønudbetalinger gr. almindelig lønstigning. 

Der er indkaldt til særligt møde på lørdag d. 161119 på Efterskolen Lindenborg, hvor John 

deltager herfra kirken. 

DDM vil fremlægge og drøfte mulighederne for hvilke aktiviteter vi kan tilpasse, justere eller 

helt ophøre med – herunder vort internationale engagement. 
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Spørgsmål om vi kunne være med i en genbrugsforretning og her levere arbejdskraft - men 

måske også få lidt indtægter? 

 
7. Drøftelse af menighedsdag contra menighedsweekend  

Ulla motiverede vor fantastiske menighedsdag hos Willy og Anne. Flere ønsker om at man 

foretrækker en menighedsdag fremfor en menighedsweekend. Hvad tænker menigheden 

om dette i 2020 ? 

Anne og Willy lægger gerne hus til igen ! 

Forslag om at vi godt vil betale mere end 50,- for at være med på menighedsdagen – det er 

alle pengene værd ! 

Der var rigtig mange tilkendegivelser for en gentagelse af vores menighedsdag. 

 

8. Eventuelt 

Allan delte sin glæde over at være en del af menigheden – ved hans prædiken for 14 dage 

siden havde han nogle af sine ”mandevenner” med, som havde haft en rigtig god oplevelse 

og var utrolig glade for den måde man havde taget imod dem! 

Nana nævnte, at der i år er 3 piger til kristendomsundervisning – dejligt at være sammen 

med dem.  

John ville gerne dele sine oplevelser, som han havde under sit ophold i England i forhold til at 

være i en kirke. 

Han blev rigtig godt modtaget i en frikirke – stor velkomst – ofte inviteret til frokost – en 

varm og fri menighed. Stor oplevelse at være en del af denne menighed i en periode. 

Ingrid ville gerne opfordre til, at vi rykker sammen i vor menighed – ha` omsorg for hinanden 

– både unge og gamle. Spørgsmål om MR har spurgt til de tidl. medlemmer, som er stoppet i 

kirken. Altså spurgt hvorfor de forlader menigheden. 

Opfordring til at MR kan være bedre til at spotte menighedens medlemmer til opgaver – 

involvere flere i opgaverne. 

Kort drøftelse om det at nogle forlader en menighed og nogle nye kommer til. 

Refleksion om vi kunne lave fællesarrangementer for de unge ? 

Opfordring til at man meget gerne må hjælpe i forhold lyd og billeder – tal med Michael. 

 

 

Afslutning og bøn  

Vi afsluttede med fællessang og bøn 

 

     Ref. ved Flemming Madsen  


