Referat årsmøde 17. november 2018

Byens Valgmenighed

Årsmøde
Velkomst ved formand Stefan Poulsen
Valg af referent og dirigent
Referent blev sekretariatsleder Maria Callesen og næstformand Jonas Kamp blev dirigent.
Der manglede et ”Evt.” på dagsordenen, men det blev efterfølgende indsat. Ved mødets
begyndelse var der dog ikke indkommet forslag til evt.
Årsberetning ved formand Stefan Poulsen
Stefan roste et stærkt, dygtigt og mangfoldigt menighedsråd, som tør diskutere og være
uenige. I 2018 begyndte menighedsrådet at arbejde med kirkens DNA (Vi lytter til Gud, Vi går
sammen, Vi giver til andre) og har talt om, hvordan det ser ud, og hvordan det skal se ud. For
menighedsrådet er det blevet et aktivt værktøj til at vurdere ud fra.
BVM er begyndt at give 10% af indtægterne væk i 2018. Efter to måneder skrev
kasseren, at budgettet så bedre ud end forventet. Kirken giver til andre på mange måder, men
også ved at give økonomisk. Det var en hård og spændende oplevelse at udvælge projekterne
på forårsmødet. At give tiende sammen har givet overskud på bundlinjen og i menigheden.
I forhold til ”Vi går sammen”, så fremhævede formanden to grupper: KbhFri
(Københavns Frimenighed), som igen blev budt velkommen. Og en voksende gruppe unge,
som mødes i Klokkeklyngen. Formanden understregede, hvor vigtige de unge er, og at
menigheden ser på de unge med stor stolthed og glæde, og at de har en særlig plads i hjertet
på formanden og menighedsrådet.
Herefter fremhævede Stefan de tre ansatte. Heidi Svendsen er ny ansat med en
ansættelse støttet af Borgfonden i 2018. Formanden fortalte, at Heidi ikke bare er god til børn,
men også en meget dygtig projektleder. De to andre, Christian Callesen og Maria Callesen, er
kolleger, men også gift. På nogle arbejdspladser ser man det som en ulempe, men hos BVM er
det en styrke. De er gode til at være uenige. Det er fedt at have to, som kan arbejde sammen og
gør hinanden bedre. I et team skal man supplere hinanden, men også være uenige.
Herefter fortalte Stefan om at være en del af et større fællesskab, og at BVM er et
tandhjul. BVM er en del af Guds arbejde, og menighedsrådet ser på, hvordan man samarbejder
med andre kirker.
Der er også en masse frivillige, hvor mange laver frivilligt arbejde både i BVM og
udenfor. Det er ikke timeantallet, eller om det er i BVM, der er det afgørende. Fordi BVM er et
tandhjul, er der mange steder, hvor man kan bidrage. Formanden understregede det store
frivillige engagement. En særligt tak til kasserer Kristoffer Karkov, som gør en stor indsats i
det daglige med bogføring, lønberegninger og meget mere.
Årsberetning ved valgmenighedspræst Christian Callesen
Han henviste til Hoseas bog kapitel 14,6-7, som handler om at blomstre, skyde dybe rødder og
sætte friske skud.
I 2018 har Christian til mange gudstjenester hørt folk sige, at folk er glade for at
være med. At der er meget ånd til gudstjenesterne. Bønnen inden gudstjenesten er blevet fyldt
af større taknemlighed for, at Gud fylder gudstjenesterne.
I 2018 har BVM fået lov at sætte præg på DanskOase med gudstjeneste, men også
blandt de mange frivillige. Selv er Christian kommet med i planlægningen af LederOase.
Uddelingen af tiende giver taknemlighed og motivation blandt modtagerne.
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Herefter fortalte hjælpepræst Torsten Borbye Nielsen om messer og klyngen Nautilus, og om
de mange mennesker, der bliver mødt den vej og oplever helbredelser.
Der er fællesskaber, som stopper og vokser frem. Vanløse-klyngen er stoppet, og
Lyngby-klyngen er begyndt. Der kommer nok også en klynge i Islev i det nye år.
Christoffer Tinggaard, som er tidligere medlem af KbhFris menighedsråd,
fortalte, at KbhFris proces har været svær, skuffende og trættende. Han understregede, at han
ikke kunne udtale sig for alle, men fortalte, at mange oplevede, at BVM havde været
imødekommende, og at det har betydet meget. Der er nogle, som har fundet et hjem i BVM,
mens andre er skiftet til andre kirker. Skuffelsen er stadig tydelig for mange.
Heidi Svendsen berettede herefter, hvor glad hun er for at arbejde i BVM. Det har
nogle gange været udfordrende på tålmodigheden i forhold til at arbejde med frivillige, men
hun er nået til, at det er okay at tage en ting af gangen. Hun fortalte, at hun var glad for indkøb
af bibler og bøger til Børnekirken. Heidi fremhævede også det familienetværk med ti kirker,
som hun har startet op. Derudover har hun fået gang i familieaftener, og der er flere på vej.
BVM byder meget ind i Børne- og UngdomsOase og vil kigge på at blive en BUO-lokalgruppe.
Derudover understregede hun behovet for at hele menigheden tager ansvar for at finde
frivillige børneledere.
I 2018 har der været fokus på åndeligt forældreskab. Der er mange unge, som
længes efter at vandre med nogle, som er ældre. Men der er også voksne i BVM, som ønsker at
vandre med unge.
Som præst kigger Christian efter, hvor Gud gør noget, og hvordan man støtte det.
Og mindre på store visioner og måltal. Han fortalte, at han oplever, at mange er trætte, og at
det er vigtigt, at kirken er et sted, hvor man kan finde hvile. Kirken må lære at finde ind til Gud
og invitere folk ind i underskuddet og det sårbare.
Der er nu 25-30 studerende, og med en video fortalte Helene Lilleøre, Pernille
Solhøj og Anne Kamp, at de længes efter at flere studerende lærer Jesus at kende. De vil gerne
forbinde studerende tætte med familier.
Christian fortalte bagefter, at han har fået et større hjerte for folkekirken, og han
spørger Gud, hvad BVM kan gøre for folkekirken.
Til sidst gennemgik Christian årets tal for deltagere i klynger, basisgrupper, og
gudstjenester.
Spørgsmål og kommentarer til årsberetning
Torsten Borbye Nielsen: Åben Himmel er ikke en ”søger-gudstjeneste”. Det er i høj grad et
sted at finde hvile og opleve Guds godhed. Jeg oplever selv, at vi har sendt Rebecca og Søren
Schønherr ”ud” til Jylland, hvortil de flyttet.
Berith Madsen: Er der et konkret samarbejde med Københavnerkirken?
Stefan Poulsen: Det er bare et navn på en kirke. Christian er med i et fællesskab med præsten
derfra samt andre præster fra forskellige kirker.
Nicolay Høy: Kan I definere forskellen på klynger og basisgrupper?
Christian Callesen: I klynger kan man altid invitere folk med. Dette fællesskab er meget vigtigt.
Basisgrupper er ofte mindre, og man aftaler, om man kan invitere en ny med, fordi det er et
mere intimt fællesskab. Man oplever ikke nødvendigvis den store forskel i praksis.
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Helle Lauridsen: Det er forløsende at høre om vores rødder. Vi kan lave en masse fællesskaber
og events, men det er fedt at høre, at vi er grounded i Jesus. Fedt at høre at der er så mange
nye ting, der sker. Jeg tror også, at Gud vil noget med os.
Vedtægtsændring ved formand Stefan Poulsen
Formuleringen i §14 ændres, så det ikke længere fremgår, at årsregnskabet fremlægges på
årsmødet, men blot økonomien. Årsregnskabet er nemlig først klar i begyndelsen af det
efterfølgende år. Årsregnskabet skal i stedet fremlægges og godkendes for menigheden i
foråret.
Kristoffer Sejergaard : Man skal ikke skrive noget ind i vedtægterne, som binder en.
Stefan Poulsen: Formuleringen er ikke korrekt, fordi det ikke kan lade sig gøre. Vi ændrer
bare tidspunktet.
Rene Hauge Førrisdahl: Kan man ikke bare flytte årsmødet?
Christian Callesen: Det er en tradition, men det er også rart at have budgettet klar, inden året
begynder.
Esben Gadsbøll: Man kan også lave regnskabsafslutning til sommer.
Jonas Kamp: Med denne ændring lever vi med det samme op til vedtægterne.
Stefan Poulsen: Formålt er, at vi nu lever op til formuleringen i vedtægterne.
Godkendt ved klapsalve.
Fastsættelse af kontinget ved formand Stefan Poulsen
I dag er der en praksis med en familierabat, men så er der ikke mulighed for at søge tilskud fra
kommunen og fx BUO. Derfor foreslåes det, at det fortsat bliver 200 kr. pr. voksen, men
fremover 75 kr. pr. barn uden loft.
Godkendt ved klapsalve.
Procestid ved valgmenighedspræst Christian Callesen
Processen handler om kirkens tre værdier.
”Vi lytter til Gud” handler om, at alt begynder hos Gud. Alt har sit udgangspunkt hos Ham. Det
er et hvile- og identitetspunkt. ”Vi går sammen” handler om, at vi kender andre, og de kender
os. Sandy Millar fra HTB siger ”Man bliver i kirken, hvis man får venner.”
”Vi giver til andre” handler om at vende vrangen ud. Det handler ikke om os, men om alle dem
omkring os.
Herefter kunne deltagerne på årsmødet skrive ind på slido.com hvilke ord fra ens eget liv,
man forbinder med værdierne. Desuden var der mulighed for at opliste kirkens aktiviteter på
en planche (Se bilag 1 og 2).
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Christian Callesen fortalte herefter om nogle af de ønsker og behov, der er i
menigheden i overskriftform: At Kende hinanden på tværs, en ekstra gudstjeneste om
eftermiddagen hver måned, træthed i kirken og kulturen, at hjælpe folk ind i fællesskaber ig
gudstjenesteoplevelsen.
Noomi Rønne: Kunne man drøfte kirkebygningens muligheder?
Judith Jønsby: Kunne man tale om at inddrage andre lokale aktører?
Christian Callesen nævnte emner samt de to forslag blev fordelt på grupper, som hver især er
diskuterede et emne. Konklusionerne blev kort fremlagt af en repræsentant fra gruppen.
Hvordan kende hinanden på kryds og tværs?
Der skal være en bedre hilsekultur, da vi er ret mange. Det behøver ikke være et kram, men
måske et nik eller hånd. Er det nødvendigt med et velkomsteam? Det bedste vil være, at
kulturen er velkommende. Velkomstkaffe og åndeligt forældreskab er godt.
Gudstjenesten fra fortov til man går hjem
Vigtigt at at gennemtænke flowet i gudstjenesten. Der er for mange ord og for meget
information. Skiftet fra café til gudstjeneste kunne fungere bedre. Der er brug for bedre
guiding med skilte og velkomstbord. Det kunne være fedt at betjene folk fra et bord eller en
bar. Bedre æstetik med opstramning af powerpoints.
En ekstra gudstjeneste?
Hurtig håndsoprækning: Cirka halvdelen vil gerne have det.
Vigtigt at det ikke bliver en B-gudstjeneste. Det skal passe med de frivillige, og det er vigtigt
med børnekirke. Den skal slutte, så de med børn kan komme hjem. Man kunne også overveje
videoprædikener. Det er godt med noget socialt efterfølgende i stedet for før.
Træthed i kirke og kultur
Budskabet om hvile i kirken er vigtigt. Træthed og stress handler ofte om præstation, og det
er vigtigt, at vi ikke bygger oven på det. Det skal være den ”gode-nok-BVM’er” og ikke den
”perfekte”. Det er okay ikke at bidrage. Det er godt med synlige tiltag for de, der er trætte, som
fx forbøn, ÅbenHimmel etc. Det er vigtigt at føle sig kendt.
Hjælpe ind i fællesskaber
Der skal informeres om klynger og basisgrupper. Det er vigtigt at hilse på hinanden, og det er
godt med caféen inden gudstjenesten. Man kunne lave et uformelt team, som hilser på folk.
Alle skal hilse, men disse tænker særligt på det. Det er vigtigt at invitere folk ind i de ting, man
laver og godt at snakke med folk om de fællesskaber, man kommer i. Det skaber bevidsthed
om, hvor man er, og det kan hjælpe andre ind i f ællesskaber.
Bygning
Vi vil gerne skabe fællesskaber og liv i kirken, så vi kan få åbnet rummet op. Og få sagt til unge
og studerende, at lokalet kan bruges.
Hvordan være lokal kirke?
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Det er vigtigt at have åbne ører og orientere sig efter, hvad Gud gør. Vi kan også have åbne
ører og holde udkig efter, hvor vi kan involveres. Man kan bede over, hvor ”smerten” er i
lokalområdet. Emner kunne være sorg, abort eller bandemiljøer. Vi kan bede for de lokale
udsendte, som fx er alene på arbejdet. Det er vigtigt, at vi er afhængige af andre i
lokalområdet. Fx kunne man lave en gåmeditations-bederunde efter fx gudstjenesten.
Christian Callesen opfordrede afsluttende til, at man går i gang med at gøre det, som er nævnt,
fx med at blive bedre til at hilse på andre.
Økonomisk status ved kasserer Kristoffer Karkov
Kirken gik ind i året til forårsfesten med forventning om et lille overskud. Det ser lidt bedre ud
og lander på ca. 30.000 kr. Det skyldes lidt flere gaver og lidt lavere løn pga. afholdelse af ferie.
91 personer har afgivet tilsagn på i alt 1.200.000 kr. En lille gruppe mangler endnu at give
tilsagn. Estimeret vil der i alt komme ca. 1.254.000 kr. Det er ca. 40.000 kr. højere end i 2018.
Flere midler er nødvendige for bl.a. at kompensere for fondstøtten til løn på 140.000 kr.
Budget for 2019 og tilsagnsrunde ved formand Stefan Poulsen
Han gav et stort tak til alle dem, der giver. Menighedsrådet er taknemlig for det, der allerede
ligger. Stefan fortalte herefter, at menighedsrådet ønsker, at Heidi kan fortsætte som ansat
trods det, at fondsmidlerne er udløbet. Menighedsrådet ønsker også, at Torsten Borbye
Nielsen får nogle lønkroner på grund af de opgaver, han har som hjælpepræst. Derfor mangler
der 140.000 kr. for at få budgettet i 2019 til at gå op.
Han opfordrede til, at man kunne give sit tilsagn, hvis det ikke allerede var givet,eller øge sit
tilsagn.
Klara Falch Madsen: Kan man søge andre fonde til Heidis ansættelse eller gøre det igen til
samme?
Stefan Poulsen: Det kan man godt. Der er Borgfonden og KREC, som de primære, der giver til
kirkelige aktiviteter. De giver til at sætte ting i gang. Vi fik penge til at sætte et netværk i
København i gang. Fondsmidler bliver som regel givet til igangsættelser.
Karin Hall: Hvor mange procent er det muligt at ansætte Heidi og Torsten for?
Stefan Poulsen: Heidis ansættelse er 50 pct.. Vi har ikke aftalt noget med Torsten, men
beløbet, som vi samler ind, er 40.000 kr. om året.
Valg til menighedsråd ved næstformand Jonas Kamp
Jakob Hedegaard er udtrådt af menighedsrådet. Berith Falch Madsen er indtrådt som medlem
i stedet for som hidtil at være suppleant.
Den ny suppleant, som stiller op, er Christoffer Thinggaard.
Jonas Kamp forklarede, at man altid er velkommen til at stille op til
menighedsrådet. Menighedsrådet er holdt op med at spørge folk direkte, fordi man gerne vil,
at folk stiller op på eget initiativ eller stiller op på opfordring af andre.
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Tre ordinære medlemmer var på valg: Jonas Kamp, Morten Bech og Eva Pedersen. Suppleant
Vibeke Førrisdahl var ligeledes på valg, og alle fire stillede op til genvalg.
De blev alle genvalgt, og Christoffer Thinggard blev valgt ind ved klapsalver.
Menighedsrådet præsenterede sig hverefter enkeltvis.
Valg af revisor ved næstformand Jonas Kamp
Revisionsfirmaet MerRevision er indstillet til fortsat at være revisor.
Indstillingen blev fulgt ved klapsalve.
Evt.
Madeleine Toft: Jeg bliver påvirket, når vi taler om åndeligt forældreskab. Som ung vil jeg sige,
at menigheden har så meget at byde ind med. Selvom man ikke mener at have erfaring nok
eller man synes ens liv, det sejler. Det er skønt at blive inviteret med til aftensmad, kaffe,
gåture etc.
Lovsang ved Torsten Borbye Nielsen og afrunding
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