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Velkomst og bøn v. Anders Juul Nielsen 

 

Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Anders blev valgt som dirigent og referent. 

Vibeke og Ellen blev valgt som stemmetællere. 

 

1. Godkendelse af referat fra menighedens årsmøde d. 18. april 2021 v. Anders 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af regnskab for 2020 v. Allan  

Godkendelsen af regnskabet var udskudt fra årsmødet i april, da opstillingen og revisionen af 

regnskabet har taget længere tid end forventet. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Valg af repræsentanter til Missionsforbundets årsmøde v. Anders Juul Nielsen 

Missionsforbundet afholder årsmøde d. 28. august i Grindsted. Der var ikke nogen kandidater, 

der meldte sig på mødet, så derfor fik menighedsrådet mandat til at vælge tre kandidater, der 

kan deltage på vegne af kirken. 

 

4. Ansættelse af ungdomsmedarbejder v. Anders Juul Nielsen 

Menigheden stemte for menighedsrådets forslag om at ansætte Cornelia Fromsejer i Osted 

Frikirke fra d. 1/8-2021 (17 stemmer for og 0 imod). 

Cornelia ansættes en 30% stilling (svarende til ca. 11 timer om ugen) baseret på typiske vilkår 

for en studentermedhjælper. Det endelige timeantal kan i begrænset omfang justeres af 

menighedsrådet afhængig af omfanget af opgaver. Udgifterne til ansættelsen kan afholdes 

inden for det nuværende budget. 

 

Cornelia vil i ansættelsen have fokus på børne- og ungdomsarbejdet i kirken. Dette 

indebærer, at hun bliver ansvarlig for teen-age-arbejdet, ligesom hun vil være åben for at 

starte junior-arbejde, hvis der er grundlag for dette. Derudover vil Cornelia hjælpe med sang 

og musik om søndagen. Den endelige arbejdsbeskrivelse aftales med menighedsrådet. 

 



5. Kirkens kommende aktiviteter 

Menighedsdag 

Ellen orienterede om, at der afholdes menighedsdag d. 4. september i Osted med henblik på at 

have en hyggelig dag sammen på tværs af generationer, hvor vi kan mødes socialt igen efter 

nedlukningen af samfundet. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med at planlægge 

dagen. Der sendes invitationer ud til menigheden snarest muligt. Vi håber, at mange vil deltage og 

bakke op om dagen. 

 

Sommerfest 

Anders orienterede om, at der er ”Sommerfest” på Efterskolen Lindenborg fra d. 24-29 juli, og at 

der allerede er en række tilmeldte fra Osted Frikirke. Der er stadig ledige pladser, og der er også 

mulighed for at se forbi ”Osted-lejren” i løbet af ugen. 

 

Indretning af kirkesal 

Anders orienterede om, at der nedsættes en arbejdsgruppe vedrørende indretning af kirkesalen.  

Ulla Sekkelund er ansvarlig for dette arbejde og efterspørger andre, der har lyst til at være med til 

at præge indretningen. Hvis man ønsker at deltage i arbejdet, skal man henvende sig til Ulla 

Sekkelund hurtigst muligt. 

 

Derudover vil menighedsrådet gerne sige mange tak til alle dem, der har hjulpet med at renovere 

og indrette kælderetagen.  

 

Klyngesøndage 

Anders orienterede om, at menighedsrådet overvejede at planlægge klyngesøndage i efteråret. 

Menighedsrådet vil dog gerne modtage feedback fra menigheden vedr. formatet og de forskellige 

klynger. 

På mødet blev det nævnt, at klyngen for børnefamilier har været en meget positiv for 

fællesskabet i denne gruppe. 

Der var også positive tilkendegivelser ift. bibelstudie-klyngen, men samtidig savnede man 

fællesskabet med den yngre generation disse søndage. Der var i den forbindelse et ønske om, at 

undervisningen gerne måtte være udfordrende og give mulighed for dialog. 

Teen-age klyngen havde begrænset opbakning, men der kan være mulighed for at genopbygge 

denne, når Cornelia starter.  



Hvis der er yderligere feedback fra den resterende menighed, kan dette sendes til Anders. 

 

Indsættelsesgudstjeneste  

Anders orienterede om, at Charlotte Willer indsættes i menigheden d. 22. august 2021, hvor vi vil 

markere indsættelsen under og efter gudstjenesten. Menighedsrådet håber, at så mange som 

muligt vil deltage denne dag. 

 

6. Forslag fra menigheden 

Menighedsrådet havde ikke modtaget nogle forslag 

 

7. Eventuelt 

Der var ikke yderligere kommentarer. 

 

 

 

Anders Juul Nielsen 

Dirigent og referent 


