
BVM årsmøde 2014 

15.11 kl. 13.45 

Afholdes: Kristuskirken 

1. Velkomst, salme og lovsang 

2. Valg af dirigent og referent: dirigent Fillip Buff Pedersen, referent:  Rebecca Schønherr Thomsen.  

3. Årsberetning v. formand Jonatan Tylsgaard Larsen: 

• Kald til ham, til os som menighed: den fare vi har er, om vi evner rigtigt at gro fast i den menighed 

vi er i.  

• JTL har fundet et hus – og kaldet med at flytte det sted hen er at have et hjem, der er til for mere 

end familien selv. Gud kalder til her og nu.  

• En prædiken der har slået ham: om livsløgne. I processen om at finde et hus, havde JTL den løgn at 

huset betød noget for familiens lykke, og at et dårligt husvalg ville gøre at familien har det dårligt. 

Men Gud er der, i familien, uanset hvilke naboer de får etc.  

• I Bibelen ses kirken ikke som venner, men familie – nogle man ikke som sådan kan fravælge. Vi skal 

i en storby huske på, at kirken er familie. Måske sidder man med tanken om, at KBH ikke er ens by, 

at det er midlertidigt. Men her og nu gælder, som Paulus viser det.  

• Det Gud kalder os til er ikke at gøre noget nyt, at forandres – men tilbage til udgangspunktet. Hvis 

det føles tungt, er det fordi vi er vant til et liv væk fra ham.  

• Vores kirke bevæger os ind i en fase i et felt på dimensionerne stærk discipelskab / stærkt 

lederskab. Vi har været i organic delen. Ikke så stærke på organisation, styring. Fokus for næste år: 

opgradere på opad akse: bygning, muligvis ny organisatorisk leder.  

• Stab: vi er velsignet som kirke. Vi har mange folk der ligger en væsentlig del af deres liv i vores 

kirke: Peter, Christian, Torsten, Johan, Kamilla, Maj Brit. Maria, Henriette, Helene, Karin, Søren, 

John, Anders.  

• 2014: vi havde en pose penge vi kunne bruge. Vi har brugt den på ansættelser, Torsten og Johan. Vi 

har været glade for at have de 2 på staben. Tak for engagement.  

• Bygning: vi har været på vandring, men tror og håber på, at vi har fundet et sted der kan være mere 

varigt: her hvor vi er, Kristuskirken. Vi er fælles om mange ting med Regen, der nu har fået 

mulighed for at overtage kirken. Vi bliver deres eneste lejer. Det gode ved dette sted: vi har nok 

rum og faciliteter til at køre aktiviteter, have kontor, sidearrangementer mm. Centralt i KBH. Ikke 

bare tomt lejerforhold men reelt nogle vi kan lide at være sammen med. Vi kan ikke sige en konkret 

overtagelsesdato endnu, men aftalen er indgået.  

4. Årsberetning ved valgmenighedspræst Peter Søndergaard 

• Det her år har været et år hvor Peter og Hanna på en særlig grad har oplevet menighedens 

kærlighed, særligt gavmildhed, hjælpsomhed og interesse i processen omkring huskøb. De kan ikke 

gøre gengæld, men det gør alverden til forskel. TAK. 

• Et år hvor de har oplevet mange svar på bønner om økonomi, og Guds gavmildhed. Peter havde i 

starten af januar forældreorlov (3 uger). De ønskede at rejse, men havde ingen penge at rejse for. 

Hanna har en utrolig trosgave, og siger at de skal bede for at komme ud at rejse. De beder altså om 



øremærkede penge til rejse, ikke til huset. Og at de måtte få dem senest 30. november (årsfest). 

Tiden gik, de bad, og var ved at indstille sig på at blive i KBH. Efter årsmødet, kom Erling og 

Henriette og fortalte, at de havde fået på hjerte at give 5000kr til dem, der ikke skulle gå til huset. 

Flere har kommet på den måde, og det er herligt. 

• Menigheden har i særlig grad i år inspireret Hanna og Peter. Fx Morten Bech: har job hvor han 

holder kursus for folk der er jobsøgende. Som en del af det fortæller han om kærlighed. Hans chef 

har fundet ud af, at det er det der hjælper allermest, og chefen har opmuntret ham til at dele mere 

af dette. Så startede en ny gruppe af jobsøgende op, og der var en mand til stede med en svær 

historie i bagagen. På dagen fortæller Morten om kærligheden, og manden sagde efterfølgende at 

han derunder oplevede en spontan helbredelse af sit syn, bare fordi Morten fortalte om 

kærligheden.  

• En af de ting Peter fejrer mest ved 2014 er klyngerne. Fællesskaberne har aldrig været bedre end 

nu. Peter kan mærke at UD-dimension lever i fællesskaberne. Til lederaften for 14 dage siden, 

fortalte alle i grupperne at de havde UD dimension på dagsordenen. Det er en kulturforandring! 

Fællesskaberne er kommet ”in line” med Guds hjerte for vores by.  

• Når vi kigger frem: Peter tror at det der sker, er at når vi tager et skridt, så begynder vi at se mere 

og mere af det Gud kalder os til. Det kan opleves som en mur, men Peter tror, at det Gud er ved at 

gøre er at Han leder os på knæ , så vi finder ud af at vi ikke kan gøre det selv. Vi har brug for Guds 

kraft, Guds indgriben. I joh. 10 er der beretning hvor Jesus taler om sig selv som den gode hyrde: 

hvis I ikke tror på mig, så tro på mine gerninger, som det der kalder ind på en tro på mig. Joh er 

bygget op om 7 tegn, Jesus henviser til de tegn. De tegn Peter tror Gud kalder os til at gøre, er 

kraften: helbredelser, profetiske ord, barmhjertigheds gerninger, elske folk – sætte egen dagsorden 

til side.  

• Vi er heldige at vi har bygning – Peter tror at vi med Regen kan blive et center for udrustning for 

vores by. Et fælles sted hvor vi kan have gudstjenester og kontor, kalder os sammen som 

menighed. Gud vil kalde os sammen om Hans ord, Bibelen. 2015 bliver en slags Bibelår i BVM. 

Bibelen skal tilbage i hånden på hver enkelt medlem af BVM.  

• I staben læser man Bibelen efter brødremenighedens rytme. Den bevægelse vi er en del af i DK, og 

den globale bevægelse med 3DM læser alle de samme tekster, og der ligger udlægninger på nettet. 

Forestil dig dette: du begynder en daglig vandring med Bibelen og læser det samme som resten af 

bevægelsen – når du så ikke forstår noget, bliver vred eller lignende, så ved du at andre læser den 

samme tekst, og du kan snakke om teksten med dem, og om søndagen bliver der prædiket over 

det. 

Peter drømmer om at menigheden ikke får fisk, men en fiskestang, Bibelen skal tilbage i alles 

hænder så vi kan give det videre.  

Peter har ikke mødt en kristen der kunne inspirere, som ikke har en levende kærlig relation til sin 

Bibel. 

• Der kommer til at ske noget med gudstjenesterne omkring rykket til Kristuskirken. Vi lukker ned for 

fællessgudstjenester, andet end de måneder hvor der er 5 søndage – ca. 4 gange om året. 

• Cristian og Maria har overtaget familie og børneområdet i kirken. De har det på hjerte af starte 

BVM Bagsværd for de familier og voksne der bor derude. I løbet af 2015, vil CC arbejde sig i 

retningen af 10.30 miljøet i kirken. Johan D kommer til at lede mere og mere i IB-miljøet. Johan og 

Julie leder en klynge i IB, Johan har været vært for kursen og sekretariatsleder. Mere helhed og 

fokus i staben.  



• MR har besluttet, at vi vil begynde at snakke med de kirkelige myndigheder om at få Torsten 

ordineret. Regel i folkekirken: har du været præst i en frimenighed i over 7 år, kan du blive 

ordineret. Provsten er med på den. Kommer forhåbentlig til at ske i løbet af 2015.  

• Den største åbenbaring og forandring Peter har oplevet sine 10 år som præst, skete i sommeren 

2012. Det Gud lærte ham, handlede om discipelskab.  Gud viste ham, at det er dét her der menes 

med discipelskab, og det er sådan man leder folk ind i den. Det Gud sagde: du bygger discipelskab 

og gør det til dit fokus, og så kommer mission, fællesskab, kirke som frugt af discipelskab. Jesus 

sender folk ud for at gøre disciple, og siger HAN bygger kirken. Vi skal ikke bytte det om. I år 

begyndte Peter at se, hvordan en kirke ser ud når man sætter discipelsskab i centrum. I BVM er vi 

ved at forstå hvem vi er, hvad vi er kaldet til at gøre, og hvordan vi gør det.  

En discipel lever i 3 dimensioner: OP, passioneret spiritualitet – at man synes Gud er god, Bibelen i 

hænderne, høre fra Gud, vide sig elsket. IND: radikalt fællesskab, at man slår rødder et sted, deler 

ressourcer. UD: missional brænd, at vores hjerte bliver brudt af det Gud har på hjerte, at der er en 

fortabt verden der har brug for Jesus. 

Så i BVM drømmer vi om at give discipelskab tilbage til medlemmernes egne hænder. Tro er ikke en 

tilskuersport. Timothy Keller – måske verdens bedste prædikant. Men efter et stykke tid, bliver det 

kedeligt. Sådan må menigheden også have det med Peter. Uanset hvor godt showet er, kommer 

menigheden til at kede sig med tiden. Missional discipelsskab skal tilbage i hænderne på 

medlemmerne. Det der gør det sjovt og levende, er at alle virker sammen med en udvidet familie, 

tager chancer, rækker ud, ser Gud forandre liv – det er det vi er sat i verden for! 

Ny tid i BVM, og Peter inviterer med til det Gud gør. Duk op, vær trofast, opmuntre de ledere du 

har, vær med på udfordringen om at række ud.  

Dem der har været her længe: 6 år har givet sår, vi har slået os osv. For nyligt var der en der 

mindede Peter om noget der var sket for 5 år siden, som han så kunne undskylde. Der er en tid til 

at få de ting i jorden og komme videre. Vi skal ikke være emotionelt ambivalente ift. det fællesskab 

vi er kaldt ind i. Lad os investere i fred og forsoning med brødre og søstre.  

5. Spørgsmål og kommentarer til årsberetningen 

• Stefan: Antal medlemmer, hvor mange er vi? Svar: 210 voksne medlemmer over 18 år, omkring 100 

under 18 år.  

• Thomas: tidspunkter for gudstjenester? Svar: intet er besluttet. Det der ikke har fungeret godt for 

fællessgudstjenester, er at det er om eftermiddagen, hvilket ikke fungerer godt for børnefamilier. 

Her: 2. og 4. søndag kunne vi have formiddags gudstjeneste, og en over middag gudstjeneste, fordi 

Regen har gudstjeneste om eftermiddagen. De 2 menigheder imellem kan evt. mødes til 

kirkefrokost + dele ressourcer: bands kunne tage 2 gudstjenester og løfte lovssangsområdet. Peter 

drømmer om at få aftensmøder/gudstjenester 1. og 3. søndag, fx 20-21.30 med masser af tid til 

lovsang og tid til Gud, udlægning af tekster, beretninger om hvad der sker i kirken i klyngerne etc.  

Kristuskirkens ældre menighed mødes 1. og 3. søndag i måneden om formiddagen.  

• Josefine? Hvilke muligheder giver det os at få Torsten ordineret? Svar: der følger rettigheder med, 

indstifte nadver, dåb, vielser, begravelser – formelle platformshandlinger. Så den rolle Torsten har 

nu, kan blive endnu stærkere.  Provsten er positivt indstillet. Torsten har undervist danske præster i 

spiritualitet, så han kender folkekirken indgående.  

• Ellen: Christian – familiearbejdet + Bagsværd + 10.30 – er det ikke lidt meget? Svar CC: klyngen er 

på omkring 12-14, så der går nok nogle år før det bliver meget tidskrævende. SÅ han  kommer til at 

beskæftige sig meget med børneområdet, som hænger godt sammen med 10.30 miljøet.  



6. Fokusgrupper ud fra årsberetningerne 

• BVMs retning 

• Passioneret spiritualitet: spiritualitet gennem lovsang, forbøn, profeti. Workshop med bøn og 

lovsang, og profeti.  

• Børne- og familieområdet: noget af det spørgeskema undersøgelsen viste, var at udfordringerne for 

kirken ægtepar/familier er at balancere arbejde og familieliv, og børneopdragelse. Og hvordan 

potentiale i det kristne ægteskab kommer til at leve.  

• Bygning: denne gruppe var rundt at se muligheder for børnekirken, gudstjenestelokalet, området 

rundt om kirken. Kompetencer i menigheden ift. konstruktion osv. efterlyses.  

7. Årsregnskab og økonomisk status ved kasserer Johannes Møller 

• I januar var Johannes i Silkeborg, for at besøge en der har startet Borgfonden: ”Gud han har alle 

penge i hele verden” – vi må ikke lade økonomien begrænse det, vi oplever Gud kalde os til.  

• God påmindelse, da han til et MR møde var i bekymring over økonomien – vi må spare penge 

næste år. Men Peter var optimist – i stedet for oplæg til hvordan vi kunne spare, kom han med 

oplæg til hvordan vi kunne samle flere penge.  

• Der er sket en bedring med økonomien over de sidste måneder. Så pilen peger opad igen. Vi kan 

komme ud af i år næsten som vi har budgeteret. Vi er indenfor rækkevidde med mål for næste år.  

• Vi kommer altså ud af 2014 med lidt større underskud end vi havde budgetteret med, men ikke 

markant. 

• Budgettet for næste år: der er lagt op til at fastholde budgettet nogenlunde som nu.  

• Jonatan: Vi er glade for at Johannes har været kasserer, han har gjort et kæmpe arbejde – symbolsk 

gave. Ny kasser: Kristoffer. Arbejder som revisor til dagligt.  

8. budget 2015 v. Peter Søndergaard 

• Processen og prioriteterne fremlægges 

o MR mødes i løbet af sommeren: her kigger vi på hvad vi tror Gud kalder os til at række ud 

efter næste år → præsentation af dette til menigheden (foldere etc.) → indsamling af 

tilsagn → ser på det, spørger om ekstra tilsagn → MR ser på tilsagn + hvordan tilsagn ser 

ud → endeligt budget ligges + justeres løbende.  

o Indtægter: fonde, 60.000kr: Mustard Seed Foundation. 95% sikkert at de vil støtte. Andre 

fonde er søgt, men vi ved ikke om de går igennem.  

o Udgifter, lokaleomkostninger: 2015 én pulje, gæt ca. 250.000kr – men vi ved ikke hvornår vi 

kan flytte ind, + endelige lejeomkostninger.  

• Mulighed for spørgsmål  

o Kan det passe at indkøb af mad hos slagter i Odder giver underskud på 20.000? Svar: nej, 

der er en tilsvarende indtægt. 

o Løn og ansatte – hvor mange er ansatte? Peter og Christian er uforandret. 30.000 kr fra 

fond dækker del af Christians løn. Maj Brit / Kamilla: sekretæren: fastholdt på 75 %, men 

25% går til Johan der tager nogle af opgaverne. Johan: har været ansat 25% til Kursen, 50% 

til sekretariatet: ændrer sig til 25%, og så må vi se hvad der skal ske på sekretariatsdelen. 

Torsten: har været på 60% i år, næste år: 90% - 30.000kr fra Mustard Seed + én mand 

støtter tjeneste gennem BVM.  

o Christina: interesseret i poster der stiger og falder: Byens Unge, lovsangsområde, 

børnearbejdet. Svar: Peter/MR skåret i budgettet fra 25.000kr til 5000 for Byens Unge, men 



har glemt at fortælle dem det. De blev set som klynger, men de unge har særlige UD tiltag 

som ville være gode at understøtte, så skæringen skal genovervejes. Børnekirken: den skal 

styrkes. Næste generation er vigtig. Der skal kastes ressourcer efter dem, så de skal have 

flere penge. Lovsangsteamet: enderne skulle nå sammen. Vi ønsker ikke nedprioriteringer, 

men det er sket ud af nødvendighed. Og lige med lovsang, var det en ekstraordinær 

situation sidste år, da der var to på kantoriet, så det område er bare tilbage på ”niveau”.  

• Ekstra tilsagnsrunde: 

o Det der er kommet ind nu i tilsagn: 1.530.000kr. Budget: 1.700.000 i gaveindtægter.  

o Næste skridt: 170.000kr for at komme op på budget vi kigger på. Det er ikke umuligt – der 

er flere der ikke har afleveret tilsagn, det er en af grundene til springet.  

De ting videoen beskrev om klynger, plantninger, Kursen – de er indeholdt i budgettet til 

1,7 mio. i gaveindtægter.  

De to sidste ting vi snakker om i video: organisatorisk leder: vi vil gerne sætte 50.000kr af til 

organisatorisk leder. Peter er i proces med den person, han aller helst vil have til det job. 

Bygningen og flytningen – gerne have 50.000kr mere.  

• Vidnesbyrd om Guds forsørgelse:  

- Torsten: da han og Helene oplevede sig kaldet til BVM, oplevede de også at den faste 

indtægt gik bort. Men i den periode med delvis arbejdsløshed, oplevede de Guds omsorg 

også økonomisk fra mange kilder. En person dukkede op, ud af det blå, og ville betale noget 

af Torstens ansættelse. Og noget menigheden har inspireret til, på 10.30 menighedslejren: 

Sue og Waymann ville ikke have honorar, men indsamling gik til dem – og der blev samlet 

mere end 20.000kr ind!  

- Annika: Ånden taler om, at der er nogen der har særligt kald til at give afkald og tjene ved 

at give penge. Og der er nogen der er udfordret på deres tid: vi kan begynde gavmildt at 

investere i os selv og vores menighed.  

- John: bor på Christiana med kone Sandra + 3 børn, praktikant i BVM. Sidste 

fællesgudstjeneste blev der indsamlet til deres kirke – TAK for den gave og generøsitet. Og 

tak for muligheden for at være i kirken. I har noget, et DNA, som byen her har brug for!  

9. Valg til menighedsråd inkl. præsentation af MR 

• På valg er Jonatan Tylsgaard Larsen, Rebecca Schønherr Thomsen og Eva Kaas som alle genopstiller 

som medlemmer. 

• Helle Wichmann har valgt at stoppe i MR 

• Morten Bech opstilles som suppleant.  

• Da der ikke er flere opstillede kandidater end der er pladser der skal besættes afholdes der ikke 

valg. 

10. Valg af revisor, eventuelt og afrunding 

• 2014: MER revisionen. Vi er tilfredse med deres arbejde, hvorfor de indstilles igen – godtages pr. 

”klapning”.  

• Der er ikke indkommet nogen forslag, og punktet slettes. 

• Eventuelt:  

• Resultatet fra ekstra tilsagnsrunde: 85.000kr ind i ekstra tilsagn.  


