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Referat
•

Lovsang ved Samuel Skadkjær-Munch

•

Velkomst og valg af dirigent ved menighedsrådsformand Jonas Kamp
Christian Rønne blev foreslået og valgt med klapsalve.

•

Valg af referent ved Christian Rønne
Maria Callesen blev foreslået og valgt med klapsalve.

• Beretning ved menighedsrådsformand Jonas Kamp
Jonas Kamp lagde ud med at sige, at taknemlighed skulle kendetegne aftenen og nævnte herefter
forskellige eksempler: KbhFri er blevet en del af Byens Valgmenighed, og folk derfra tager initiativ
og bidrager. Studerende viser også meget initiativ. Alpha er en takkepost for sig selv. Forlængelsen
af Heidis ansættelse og væksten på børneområdet og samarbejdet med Regen. Muligheden for at
ansætte Torsten Borbye Nielsen i 2019 ca. 1 dag om ugen.
Økonomien er generelt forbundet med stor tak. Tilbage i slutningen af 2017 så budgettet for 2018
ikke finansieret ud. Valgmenighedspræst Christian Callesen oplevede, at kirken skulle give tiende
af vores gaver. Menighedsrådet spurgte menigheden på årsmødet, hvor der blev sagt ja med
overvældende flertal.
Der er en stor optimisme og gavmildhed i menigheden. Jonas Kamp opfordrede til at se på Byens
Valgmenigheds historie og huske på Guds trofasthed. Han sagde, at vi kommer til at opleve
udfordrende situationer igen, og at kirken skal tage erfaringerne af Guds trofasthed med videre.
Jonas Kamp afsluttede med at sige, at tro nogle gange staves RISIKO, og at Byens Valgmenighed
ikke er færdig med at tage beslutninger, som får os ud på kanten af stolen.
• Beretning ved valgmenighedspræst Christian Callesen
Christian Callesen begyndte med et stort tak fra Alpha for bøn og en gavmild gave til weekenden.
Det seneste års tid har han oplevet en ny retning for Byens Valgmenighed:
”I foråret 2018 dukkede spørgsmålet ”Hvad, hvis vi ikke bliver flere?” op. Det var godt at mærke,
hvad det gjorde indeni. Jeg ransagede mig selv. I den periode gik jeg til åndelig medvandring hos
Gunni Bjørsted. Jeg tog spørgsmålet med til ham, og vi reflekterede over det. Jeg tror, at der hvor
der er kærlighed og saft og kraft, vil fællesskabet have en dragende kraft. Det er vigtigt, at folk har
lyst til at blive en del af det fællesskab, vi har.
Måske bliver man ikke flere, hvis man sender folk ud samtidig med, at folk kommer ind.
Det seneste år har jeg også mærket, at Gud har givet mig et hjerte for andre kirker og præster,
særligt sognepræster. Mange oplever sig alene og længes efter at kende Jesus mere. I efteråret
mærkede jeg, at det ikke kun var til mig, men også for os som fællesskab. Vi skal være noget for
andre kirker og præster. Folkekirken er i kontakt med masser af almindelige danskere. Vores
kirketype kan være udfordret i dette.
I januar var jeg i HTB (Holy Trinity Brompton, London) med Jonas Kamp og to andre. Jonas og jeg
talte om, at der måske var en tid til at sende folk. Jeg tænkte, at vi er for små og ikke er nok på
plads. Men det var ikke Guds stemme. En, som bad for os, sagde: ”Jeg bliver mindet om
bespisningen. Lidt mad kan blive til tusinder.” Gud vidste, hvad jeg tænkte.
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På et tidspunkt, da jeg bad, fik jeg et billede af en cylinder med væske. Niveauet lå et behageligt
sted, men så faldt vandstanden, og bagefter steg vandet. Jeg fik fornemmelsen af, at Gud har givet
os noget, som opleves bekvemt og godt. Hvis vi tør begynde at give ud af det, vil han være trofast
og give og fylde op. Måske er der en timing for os til at tænke, hvordan vi kan give og sende. Det
er et fokus for os.”
Christian henviste afslutningsvis til Markusevangeliet kapitel 4, v. 24 + v. 31-32.
Efterfølgende var der snak ved bordene om, hvad man mente om Christians tanker om sendelse.
• Spørgsmål/kommentarer
Noomi Lind Rønne: Det er spændende; også det der med at give videre. Når Gud giver, er det for
at vi kan give videre. Det med sognekirker, synes jeg, er svært at forstå konkret. Har du gjort dig
konkrete tanker?
Christian Callesen: Du foregriber noget, vi skal lige om lidt.
Samuel Skadkær-Munch: Jeg starter på Pastoralseminaret og bliver færdig næste sommer, så jeg
ender i en sognekirke. Jeg savner allerede nu at kende Jesus mere.
Søren Haahr: Der er mange, der flytter til København og væk igen. Man kunne godt have historier i
nyhedsbreve etc., som kunne fortælle om, hvad de har fået med fra Byens Valgmenighed, og hvad
de laver nu.
Christian Callesen: Det er en god kommentar. Det kunne være spændende at høre, hvad folk tager
med og er glade for at forlade.
Christoffer Tinggaard: Du snakkede om fiskedam på et tidspunkt?
Christian Callesen: Der kommer et eksempel på det senere.
Johanne Flowers-Parning: I forhold til sognekirker bliver jeg glad for at høre det. Det ligger mig
meget på hjerte. Min far var sognepræst på Vestsjælland. Tænk, hvis nogen smarte københavnere
kunne komme derhen og bidrage. Jeg elsker, at vores kirke vil bidrage.
Judith Jønsby: Man kunne også være mere åben om det at sende folk ud. Måske kunne vi bede for
folk, som skifter job, begynder studie etc. Det er ikke os alle, som er kaldede til at være præster.
Man kan også være kaldet til at være på arbejdsmarkedet.
Christian Callesen: Der kommer en god prædikenserie om emnet, som begynder på søndag.
Esben Gadsbøll: I dag har jeg tænkt på, om jeg i virkeligheden er i gang med at tage et år, hvor jeg
fokuserer på nogle samfundsting, som jeg går op i.
Christian Callesen: Det handler ikke om Byens Valgmenighed, men om Guds rige. Og det sker alle
steder. Vi kan blive brugt.
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Madeleine Toft: Jeg har hjertebanken. Fordi det her med at sende ud er noget, som jeg tror, er for
Matthias og jeg.
Christian Callesen: Er der nogen kritiske kommentarer? Kom endelig med dem.
Klara Falch: Jeg tænker på, hvad sognekirken mon mangler. Hvad skal vi hjælpe med? Det kan
virke arrogant at komme og sige, at vi kender Jesus.
Christian Callesen: Jeg er selv på vandring i at lægge det fra mig, som jeg selv synes, jeg kommer
med. Jeg lærer at lytte og lægge mit eget ned. Vi kan ikke være noget for nogen, hvis vi ikke
begynder med at være interesserede. I den vandring kan vi give hinanden noget. Den ydmyghed
begynder med at lytte.
Et konkret eksempel er Signe Larsen, der har oprettet en børneklub i Vigerslev Kirke for lokale
børn. Nikolaj Kærby fra Husum Kirke har maduddeling. Jeg talte med ham om, at han måske kunne
komme her og invitere frivillige herfra til at være med hos ham. Han blev meget glad for tilbuddet.
I Husum Kirke er ressourcerne ikke de samme som her.
Rundkirken i Islev ligger i Islev Kirkes sogn. Heidi Svendsen har talt med dem om, om der kunne
laves en klynge i Islev Kirkes sognelokaler. Vi kan se på, hvad Islev Kirke vil lave i Rundkirken og
være med i det.
Der er en i Byens Valgmenighed, som taler om at plante en menighed i en anden by. Det er en
klassisk måde at bringe noget videre på.
På Amager arbejder nogle fra Regen på at starte gudstjenester på Filipsskolen, og måske kan
klyngen på Amager være med i noget der. Det behøver ikke være Byens Valgmenighed, men
andre, i det her tilfælde Regen.
Til en gudstjeneste for nylig kom en sognepræst, som var sygemeldt. Han havde været til
CrossYoga og var blevet inviteret med til gudstjeneste. Jeg havde en god snak med ham
efterfølgende. Gud gør ting, når vi ser os omkring.
Vi er også i gang med netværk. Jeg er i netværk med andre præster, Heidi med børneledere i
andre kirker og Helene Lilleøre med andre studerende ansvarlige.
Jeg talte også med én om sendelse, men hun syntes, det var et stort skridt at stoppe i Byens
Valgmenighed. Men måske kunne hun tjene et andet sted, og så komme i Byens Valgmenighed og
selv blive fyldt op.
Efterfølgende var der samtale ved bordene om, hvordan man kunne sendes ud.
Jonas Kamp: Vi bor lige ved Adventskirken, hvor der er Yogakirke. Men min kone og jeg har
snakket om, at vi jo kan gå derind, når der ikke er gudstjeneste her.
Pernille Solhøj: Jeg kender en kirke, som i periode trak forskellige faggrupper op og bad for dem og
sendte dem ud. Blandt de studerende har vi talt om, at vi et par gange om året kunne blive bedt
for og sendt ud på studiestederne.
Eva Kaas: Vi snakkede om denne bygning og om, hvordan vi kan være kirke for Nørrebro.
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Stefan Poulsen: Det er værd at lægge mærke til, at der kommer til at være et fantastisk arbejde
her. Vi har nogle venner i Høje Taastrup, som kommer i en fed kirke, men de er kun 30. Der er
mange steder, hvor vi kan tænke på, om vi skulle køre hen engang imellem. Når man flytter,
behøver man ikke flytte hen, hvor der er en masse kirker, men måske et sted, hvor der ikke er så
meget kirkeliv. I region Sjælland er er der ikke så meget kirkeliv, selvom der er mange sognekirker.
Heidi Svendsen: Jeg talte med en af de ældre i Kristuskirken, som havde været her, da der kom
100 lokale børn til kirken til søndagsskole. Jeg bakker op, når Regen holder LEGO-event, og når vi
har juleloppemarked. Så skal det nok blive til noget.
• Præsentation og valg af tiendeprojekter ved næstformand Camilla Engrob
Camilla Engrob begyndte ved at fortælle, at det er halvandet år siden, at Byens Valgmenighed
begyndte at give tiende. To projekter fik kun 1 år, og de er nu på valg. Målet er, at alle seks
projekter hver får 3 år.
Modtagerne skal fortælle om, hvad pengene skal bruges på, men også om, hvad kirken ellers kan
støtte med. Og hvordan vi kan bede for dem.
Herefter var der præsentation af:
• Alpha Danmark v. Karsten Bach
• CrossYoga v. Elise Bang
• OM Danmark v. Pernille Solhøj
Folk udfyldte stemmesedler og afleverede dem til optælling.
• Årsregnskab for 2018 og budget for 2019 ved kasserer Kristoffer Karkov
Årsregnskabet viste flere indtægter i 2018 pga. flere gaver.
Det endte på et overskud på 137.065 kr.
Berith Falch: Har vi givet mindre i tiende, end vi skulle?
Kristoffer Karkov: Nej, vi har fået lidt mindre ind i kollekt end forventet.
Kristoffer indledte gennemgangen af budgettet for 2018 ved at fortælle, at det ser ud til, at der
kommer flere gaver end i 2018. Borgfonden yder igen et tilskud. Der er flere
personaleomkostninger og højere tiende, fordi det bliver beregnet af gaveindtægter.
Lokaleomkostninger stiger også pga. aftalen med Regen. Lige nu ligner det et overskud på godt
20.000 kr.
• Medlemskab og givertjeneste ved sekretariatsleder Maria Callesen
Maria Callesen opfordrede til, at alle ikke-medlemmer overvejede at blive medlemmer. De gode
grunde er, at man viser støtte og engagement, og man får stemmeret på menighedsmøderne.
Derudover er man med til at sikre, at kirken kan give skattefradrag. Som medlem af Byens
Valgmenighed er man medlem af Folkekirken og er fritaget fra kirkeskat.
Afslutningsvis opfordrede Maria til, at man opretter en fast betalingsaftale på hjemmesiden, hvis
man ikke allerede er i gang.
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• Resultat af tiendeafstemning ved Camilla Engrob
Der blev afgivet i alt 100 stemmer, som fordelte sig som vist nedenfor:
Alpha Danmark: 43 stemmer
CrossYoga: 30 stemmer
OM (Operation Mission): 27 stemmer
Alpha Danmark og CrossYoga var dermed nye tre-årige modtager af tiendestøtte.
• Præsentation af nyt logo med Benjamin Hansen, Benjamin Abana og Maria Callesen
Maria Callesen begyndte med at fortælle, at hun for mere end et år siden havde foretaget
sonderinger for at få opdateret logoet. Det hidtidige logo var ca. 10 år gammelt og trængte til
visuelt at blive mere tidssvarende. Derudover var det vigtigt, at Jesus og korset kom mere i
centrum, og at det blev tydeligere, at Byens Valgmenighed er en kirke.
Benjamin Hansen fortsatte ved at fortælle om processen med samtaler med Christian Callesen, og
at Benjamin Abana havde designet logoet. Benjamin Abana fortsatte ved at fortælle, om nye logos
røde farve, og at det symboliserer kærlighed og varme. Korset har runde former, fordi vi som kirke
ikke er kantede, men er et sted, hvor alle kan være. Logoet viser fællesskab med boblerne, som er
et særligt kendetegn for os som kirke. Bogstaverne BVM gemmer sig også bag strukturen i
boblerne. Derudover viser boblerne også tilbage til kirkens historie og det hidtidige logo.
Udover et generelt logo er der også lavet en variant af logoet til børnekirken og til de studerende.
Næstformand og grafiker Camilla Engrob har været sparringspartner gennem processen.
• Evt.
Christian Callesen hilste fra klyngen Nautilus, som var på retræte og Royal Rangers, der havde
deres første overnatningsweekend under forårsfesten. Han tilføjede, at det kunne være en god ide
at dukke op i den lokale sognekirke i løbet af ugen, og at det ikke nødvendigvis behøvede at være
til højmessen om søndagen.
Herefter gik Alpha Danmark og CrossYoga op og takkede for støtten.
•

Lovsang ved Samuel Skadkær-Munch
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