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Referat
Menighedsrådsformand Stefan Poulsen bød velkommen, og Signe Danø blev valgt til dirigent,
mens Maria Callesen blev valgt til referent.
Herefter introducerede menighedsrådsmedlem Vibeke Førrisdahl strukturen for fordelingen
af Byens Valgmenigheds tiende. Beløbet, som i 2018 skal uddeles til gode formål er på i alt
123.270 kr.
Hensigten er, at de valgte projekter på sigt får støtte over tre år, så det fremover bliver
således, at der hvert forår bliver valgt to nye projekter, som skal have støtte i tre år. I 2018
skal der derfor vælges flere for at få systemet i gang.

I alt ti projekter blev i løbet af aftenen opstillet og præsenteret. Først blev Afrika in Touch,
Aktiv Mission Indien og Alpha Danmark introduceret.
Bagefter gennemgik Stefan Poulsen i overordnede punkter sin beretning. Han fortalte om den
økonomiske gavmildhed, som menigheden viser. Han orienterede ligeledes om, at Byens
Valgmenighed er begyndt et samarbejde med Alpha Danmark, så sekretariatsleder Maria
Callesen fremover laver kommunikationsopgaver for sidstnævnte. Den detaljerede skriftlige
beretning fra formanden ligger i slutningen af dette referat.
Menighedsrådsmedlem Morten Bech fortalte efterfølgende, at menighedsrådet gennem
halvandet år har arbejdet på at finde en vejleder, som kan supervisere rådet. Der er nu fundet
en, og det er Bent Bjerring-Nielsen, præst i Amagerbro Frikirke, som også var tilstede på
forårsmødet. Bent Bjerring-Nielsen fortalte, at han glædede sig til at prøve noget helt nyt, hvor
han skal være med i det lange løb, og at der kommer til at være læring begge veje.
Valgmenighedspræst Christian Callesen orienterede om, hvor kirken er. Han ridsede kirkens
formål og DNA op og sammenlignede kirken med stangtennis, hvor der en bevægelse udad
med Royal Rangers, klynger, Safe House i Nigeria etc. Samtidig er man forbundet til stangen,
og der en proces i gang med at finde ud af, hvordan den stang ser ud. Byens Valgmenighed er
både for dem, der har et kald eller en idé og for alle dem, der følger med. Folk i kirken trives
generelt.
Nogle kunne godt tænke sig, at kirken føles mere som et hjem. Christian Callesen opmuntrede
her til, at man deltager i de aktiviteter, som sker, og til at deltage i arbejdsfællesskaber. Og til
taknemlighed for alt det, vi har sammen.
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De profetiske ord, som lyder til kirken, handler om forår og en fornemmelse af, at det er en
lysegrøn tid.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til punkterne ovenfor.
Stefan Poulsen opfordrer herefter til, at man i hverdagen kommer med eventuelle spørgsmål
og kommentarer til menighedsrådet. På hvert menighedsrådsmøde diskuterer man de input,
man har fået fra menigheden.
Derefter blev flere projekter præsenteret: CrossYoga gudstjeneste, Greater Love Lighthouse,
Nigeria, I Mesterens Lys, Mission Øst og Night Light Café.
Kasserer Kristoffer Karkov gennemgik bagefter årsregnskabet for 2017. I begyndelsen af
2017 så det ud til et underskud på ca. 170.000 kr, men på grund af flere økonomiske gaver,
sluttede året med et overskud på ca. 8.000 kr.
Budgettet for 2018 inkluderer, at kirken giver tiende og alligevel ser det ud til at give et
overskud på ca. 9.000 kr. Det er første gang i flere år, at budgettet i starten af året står til at
give et overskud. Regnskabet blev godkendt med klapsalver.
Herefter præsenterede næstformand Jonas Kamp en ekstra tilsagnsrunde med henblik på et
”karismatisk løft”. Han glædede sig over, at der ikke er et økonomisk hul, der skal lukkes, men
at der er plads til at drømme. Det karismatiske bliver særligt personificeret af Anders
Lindegaard og Torsten Borbye Nielsen, som de ekstra tilsagn vil gå til.
Han fortalte, at auktionen senere på aftenen ikke vil gå til lønninger, men at dette
udelukkende vil komme fra de ekstra tilsagn.
Herefter var der en ekstra tilsagnsrunde, som resulterede i ca. 10.000 kr. ekstra i tilsagn i
2018.
Derefter blev de to sidste projekter præsenteret: Operation Mission og Papmor.
Aftenen fortsatte med afstemning, hvor alle fremmødte havde seks krydser. Resultatet blev:
1 år: Alpha Danmark og Mission Øst
2 år: I Mesterens Lys og Night Light Café
3 år: Greater Love Lighthouse, Nigeria og Papmor
Herefter løb auktionen af stablen, og den indbragte 9.705 kr, som vil gå til at løfte det
karismatiske i Byens Valgmenighed, dog ikke i form af lønkroner, som i stedet kommer fra de
ekstra tilsagn.
Stefan Poulsen afrundede til sidst aftenen.
Menighedsrådsformand Stefan Poulsens beretning
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Kære menighed
Når jeg tænker på vores menighed, fyldes jeg med stor taknemmelighed både til Gud og til jer som medlemmer.
Vi er omkring de 110 voksne medlemmer og rejser årligt omkring 1.2 mio. kroner i gaver. Det vidner om en
virkelig dedikeret og gavmild menighed, og jeg er både stolt og rørt over, at vi kan rejse så mange penge. Det er
bestemt ikke en selvfølge.
Generelt er oplevelsen i menighedsrådet, at vi har det godt i Byens Valgmenighed. Vi har en super velfungerende
stab, som med Christian Callesen i spidsen tjener vores menighed med hele deres liv. Stor tak til både ansat stab
og frivillig stab. I gør en kæmpe forskel, og vi er meget taknemmelige for jeres dedikation og evner. Det er
imponerende. Tak til Maria Søgaard, Maria Callesen, Heidi, Anders, Torsten, Helene og Christian. I gør det pivgodt!
Lidt om Heidi, Alpha og øer
Som noget nyt i år har vi for første gang en ansat børnemedarbejder. Og jeg hører fra flere steder, hvor glad man
er for at have Heidi. Vi har i år en fondsbevilling til at dække det meste af hendes løn, og så er overvejelsen, hvad
der kommer til at ske i 2019. I første omgang er Heidi kun ansat i år.
En mulighed, som opstod tidligt i året, var et samarbejde mellem Byens Valgmenighed og Alpha Danmark,. Det
betyder, at vi har kunnet højne Maria Callesens ansættelsesprocent, så hun arbejder nogle timer om ugen for
Alpha. Udover at det er godt at kunne udvide Marias stilling, som vi i 2017 havde halveret, så er det også
fantastisk at få organisationen Alpha Danmark knyttet tæt på os. Det giver en god dynamik til menighed og stab.
Vi evaluerer samarbejdet i oktober. Heidi er desuden blev ansat i en deltidsstilling i Børne- og UngdomsOase,
som også er en glæde at have tæt på.
Generelt er det et fokus for os at åbne BVM ud mod andre organisationer og menigheder i Danmark og
København. Byens Valgmenighed er ikke en ø, men skal yde et bidrag til, at hele København møder Kristus. Om
det er hos os eller hos andre er underordnet. Vi ønsker at bidrage.
Nothing beats culture
På årsmødet vedtog vi tre DNA-punkter for BVM – Vi lytter til Gud, Vi går sammen og vi giver til andre. I foråret
er det temaerne for menighedsrådsmøderne, og vi følger, diskuterer og arbejder med udmøntning og
betydningen af vores DNA.
Et andet område, som vi løbende arbejder med, er kultur. Byens Valgmenighed er noget, vi bygger, udvikler og
arbejder på sammen. Og for os er det udgangspunktet for alt. Derfor stemte vi om at give tiende af vores budget
på årsmødet, og derfor fordeler vi tiende sammen til forårsmødet. Vi skal træffe beslutninger sammen, fordi
vores menighed er et fælles ansvar. Det er en kultur, vi allerede oplever, men ønsker at udbygge.
Menighedsrådet skal slå ørene ud
Til hvert menighedsrådsmøde starter vi med en bordrunde, hvor alle fortæller, hvad de hører fra jer i
menigheden. Alle i menighedsrådet har et ansvar for at være opsøgende, og I har som menighed altid en åben
invitation til at komme til os. Hiv fat i os, ring eller skriv. Vi vil så gerne tale med jer!!!
Kan man dele ud af et underskud?
Og så må vi aldrig glemme, at vi er sendt på en mission i København. Vi er en entreprenant og engageret
menighed, som sætter sit aftryk ufatteligt mange steder i København. Både gennem BVM, men også mange andre
steder. Og det er bare glædeligt.
Mange af os lever et lidt fortravlet liv, akkurat som andre almindelige Københavnere. Og jeg kan godt selv falde i
gryden med selvmedlidenhed, når man efter en hektisk arbejdsdag skal putte børn, rydde op, prioritere den dybe
samtale med konen (sorry Maria), skrive beretning og så samtidig vise naboer, kolleger og andre, hvem Jesus er.
Jeg er på det sidste blevet mindet om ordet om at stride den gode strid. Det er sjældent, at jeg føler, at jeg har et
overskud at give ud af. Men jeg tror faktisk, at Jesus kalder os til at dele vores underskud med hinanden og
København - på den gode og sunde måde. For det er ikke nødvendigvis let at væres barn af verdens skaber. Men
det er godt, og det er en god strid, vi kæmper. Det prøver jeg selv at huske, når jeg har fået fyret godt op under
medlidenhedskedlen.
Med stor taknemmelighed
Stefan Poulsen, formand Byens Valgmenighed
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