
Osted Frikirke 
 

Referat fra menighedsmøde afholdt d. 22.november 2020 kl. 12.30 

– 14.30 i Osted Frikirke. 

 

Antal stemmeberettiget tilstede:  25 ( se ændring af antal stemmeberettigede under pkt.6 ) 

 

Valg af dirigent, stemmetæller og referent.  Alle valgt ved applaus. 

Dirigent: Ruben Lundtoft 

Stemmetæller: Anne Larsen og Poul Sander 

Referent: Flemming Madsen 

 

1. Godkendelse af referat fra menighedsmøde 9. september 2020  

Godkendt uden bemærkninger 

 

2. Menighedens liv v/ Gunni og Nana 

 Gunni gav lidt indblik i hans arbejde og glæden ved de mange opmuntrende ting, som han oplever 

som kirke – som præst.  

Nana nævnte onsdagen, hvor hun er sammen med kristendomsklassen med 4 drenge her i kirken og 

teenagerne om aftenen. Konfilejren er desværre aflyst her i efteråret gr. corona.  

Nana nævnte, at der p.t. er en god teenageflok og nogle ledere, som er utrolig engageret og alle har 

stort ønske om at bringe budskabet om Jesus videre til de unge. 

Børnekirken fungerer rigtig fint. 

 

3. Menighedsrådets strategiarbejde og fokus 2021 (bilag udsendt) 

 

a. Gunni og Nana’s ansættelse  

Gunni stopper efter eget ønske som præst sommeren 2021 – han ser gerne at der kommer 

en yngre og gerne mere lokal præst. 

Nana stopper samtidig med Gunni i sommeren 2021, således at Menighedsrådet har 

mulighed for evt. at ansætte en ny præst i en fuldtidsstilling, hvis dette bliver muligt. Gunni 

er p.t.  ansat på 70 % og Nana er p.t. ansat på 35 %. 



Gunni motiverede kort sit ønske om at stoppe i Osted Frikirke. Gunni har nydt – og nyder 

fortsat – samarbejdet omkring arbejdet i Osted Frikirke. Gunni håber det vil være muligt at 

finde en ny præst, der bor i lokalområdet – det vil være et kæmpe gode for kirkens arbejde. 

Gunnis plan er en fortsat ansættelse i Vanløse på 30 %, og herefter har han masser af ideer 

for hvad han vil beskæftige sig med. 

Nana har været – og er fortsat – utrolig glad for samarbejdet med menighedsråd om 

arbejdet i Osted Frikirke. Nana har flere gange selv nævnt for MR, at hendes ansættelse har 

en begrænset tid, idet hun håber på et tidspunkt - hvis muligheden byder sig – at kunne gå 

på fuld tid som præst i Næstved. 

 

Ellen roste Gunni for hans tilstedeværelse her i kirken, hvor han ofte er tilstede i de sene 

eftermiddagstimer – det giver mulighed for en samtale med ham for dem, som arbejder i 

dagtimerne. Ellen roste samarbejdet med Nana. 

 

Ingen ønskede en skriftlig afstemning til, at menigheden gav Menighedsrådet bemyndigelse 

til at opsige Nana, hvis behov herfor opstår i forbindelse med ansættelse af en ny præst jfr. 

det overfor anførte.  

Denne bemyndigelse blev bragt til afstemning ved håndsoprækning. 24 stemte for dette. 1 

blank. 

 

 

b. Menighedens strategi og fokus  

Anders redegjorde for menighedsrådets arbejde med en ny strategi – han henviste til det 

udsendte materiale. Strategien er udtryk for en plan for arbejdet i kirken fremadrettet. Der 

bliver arbejdet videre med dette indenfor nedennævnte 3 områder. 

• Børnearbejdet – børnekirken 

• Mennesker med interesse for troen i Osted og omegn - kan dog være en udfordring, 

når man ikke bor i lokalområdet 

• Næring og discipelskab  

Der blev spurgt til om ikke det var relevant at vente med at formulere strategi for 

menighedsrådets arbejde, når formanden som anført stopper i foråret og der skal skiftes 

præst. Anders anførte, at strategien netop er udtryk for en enig plan for hvordan arbejdet 

fremadrettet vil være – uanset hvem der er formand / medlem af menighedsrådet og at det 

er vigtigt og en kæmpe fordel for en ny præst, at vi har gjort os klart hvad vi vil som 

menighed, når vi skal ansætte en ny medarbejder 

Anne fortalte, som mor, om en udfordring der kunne være ved at få teenagere med i kirkens 

arbejde – altså at være en del af menigheden. Kort drøftelse af dette vigtige emne.  

 

c. Valg til menighedsråd 2021  

Ingen bemærkninger til dette punkt. 

 

 

d. Jobprofil for præst(er) i Osted Frikirke og evt. ny(e) ansættelser  

 

John orienterede om arbejdet med udarbejdelse af en jobprofil for en ny præst her i kirken 

– den hænger selvfølgelig tæt sammen med strategien. 



 

Ingrid kommenterede, at hun var sikker på, at Jesus havde en person som han ville sende til 

os her i Osted Frikirke. 

 

4. Arbejdsopgaver i Osted Frikirke  

Ulla redegjorde for, at der er rigtig mange opgaver, der bliver løftet her i kirken – nogle meget 

synlige og nogle knap så synlige – stor tak for at alle bærer med. 

Menighedsrådet vil være frimodige og spørge kirkens medlemmer om at indgå i konkrete opgaver – 

eksemplet kunne være at stå for ”kirkekaffe”. Menighedsrådet modtager gerne ideer til at løse de 

mange opgaver, som der er i kirken. 

Kirsten H. nævnte, om det er en mulighed at rengøringsholdet også stod for kaffebrygningen ? Ellen 

bemærkede at muligheden for at involvere vore venner fra Avnstrup også er tilstede. 

Michael nævnte opgaven med at stå for AV – han vil gerne have at andre indgår i denne opgave – 

hans indsats blev værdsat med applaus.  

 

5. Status økonomi 2020  

Allan henviste til det udsendte materiale. Regnskabstallene i oversigten gælder ikke for hele året – 

men alene fra januar – oktober.  

Gaveindtægten har i denne periode været kr. 503.400,-. Allan nævnte, at der pr. tradition tilgår et 

større antal gaveindtægter sidst på året – husk at give disse gaver i god tid inden d. 311220 ! 

Coronaperioden har gjort, at der har været en nedgang i udgifterne, da aktiviteterne i en længere 

periode har været lukket ned. Faste udgifter som løn m.v. er dog fortsat uændret. 

Skatteafregningen er ændret, hvorfor vore indtægter og udgifter skal ses i lyset af, at vi ikke har 

betalt den skat, som vi normalt gør på nuværende tidspunkt – den forfalder senere. 

 

6. Godkendelse af budget 2021 (bilag) 

Allan henviste til det fremsendte materiale og redegjorde kort for udvalgte poster. 

Der er sket en opskrivning af forventede gaveindtægter i 2021 til kr. 680.000,-  

Opfordring til at vi alle ser det som en fælles opgave, at vi kan samle lidt flere indtægter ind næste 

år, således at vi bl.a. kan aflønne en ny præst på 100 % - og samtidig efterkomme det ”fremlagte 

budgetforslag”. 

Ellen forespurgte om vi skal indsamle et ekstra beløb i 2021. Allan svarede, at når vi har afgang fra 

menigheden betyder dette ofte, at der også samtidig afgår nogle indtægter fra disse. 

Modsat tilgår der nye medlemmer - og derfor også nye indtægter. Det kan dog være vanskeligt at 

forudse disse forskelle /ændringer. 

Ny stemmeberettiget er 28 – da nogle er gået og andre er kommet til menighedsmødet 



Det fremlagte budget blev forelagt menighedsmødet, hvor det blev godkendt ved håndsoprækning 

med 26 stemmer for. 

  

7. Forslag fra menigheden  

Ingen forslag indkommet. 

 

8. Orientering fra DDM (bilag)  

John henviste til det udsendte materiale. 

 

a. Navneændring  

 

b. DDMØ  - er nu nedlagt, og pengene er fordelt i de enkelte menigheder 

 

c. Repræsentantskabsmøde  

 

 

9. Eventuelt 

Nana forklarede kort, at der gr. lidt tekniske udfordringer måske ikke kan sendes præste-mail i 

denne uge. 

Ellen spurgte til julekoncerten i år – bliver gennemført d. 131220 – nok mere en intern julekoncert 

med forskellige indslag. 

Til gudstjenesten d. 241220 vil der være plads til 92 personer. 

Gunni orienterede om de aktiviteter med aftenbønner m.v., som han gennemførte på sin facebook-

side i foråret – Et lignende aktiv vil han tage op igen i nærmeste fremtid. 

  

 

 

 

   Referat ved Flemming Madsen 


