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Referat online forårsmøde 
 

45 ud af 49 tilmeldte er logget på og mødet begynder. 

 

Velkomst 

Valg af dirigent: Formand Jonas Kamp præsenterer sig selv som dirigent uden protester 

Jonas byder velkommen 

Valg af referent: Menighedsrådsmedlem Eva Kaas Pedersen vælges som referent uden protester 

Jonas præsenterer dagsorden 

 

Evaluering af første tre måneder v. valgmenighedspræst Christian Callesen 

Christian lægger ud med at sætte rammerne for den tid vi befinder os ud. Vi står i en corona-tid, som har 

stor betydning for os som kirke og for os hver især – både socialt og økonomisk. Noget af det sværeste er 

usikkerheden – at vi ikke ved, hvor længe den vil vare. Men vi har stadig vores tre værdier:  Vi lytter til Gud; 

Vi går sammen; Vi giver til andre. Særligt det at ’gå sammen’ er udfordret for øjeblikket. Christian har 

formuleret denne sætning som fokuspunkt i denne tid: ”Alle i BVM skal opleve, at ingen er alene, men at vi 

er en familie, der holder fast i hinanden. Vi vil opmuntre hinanden til at invitere Jesus ind i de ting der er 

svære. Vi vil gøre, hvad vi kan for vores næste og samfund”.  Christian håber vi kan kigge tilbage på denne 

tid og sige, at vi gjorde, hvad vi kunne for at holde fast i hinanden, vores næste og vores samfund. I MR vil vi 

ringe rundt til alle i menigheden og høre, hvordan det går. Alle er velkomne til at ringe til Christian eller 

Torsten til hver en tid. Hvis du står i økonomiske vanskeligheder eller kender nogen der gør, så sig endelig 

til, så vil vi hjælpe hinanden. Hvis du har givet et tilsagn, du ikke føler du kan leve op til lige nu, så er der to 

ting du kan gøre: 1) Tal med Gud om det og hvis du oplever at Gud opfordrer dig til at holde fast, så betragt 

det som et eventyr. 2) Hvis du ikke oplever dette kald, så brug din sunde fornuft og se hvad du kan undvære 

– tag kontakt til sekretariatsleder Maria Callesen eller undertegnede.  

Christian opsummerer tiden siden sommer og kigger på de ting vi har gjort anderledes og sender folk ud i 

grupper med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvilke nye aktiviteter har du været med til og hvad har 

det lært dig? Prøv at holde dig til fakta: Hvad gjorde vi? Hvad var responsen? (Antal, kommentarer, 

samtaler osv.) 

Efter at have være ude i grupper opsummeres der i plenum (se bilag 1). 
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Christian: Alle erfaringer former os – både de gode og de dårlige. Vi har lyst til at få alt med. Både med 

hensyn til praktik og rent personligt. Derfor skal vi nu kigge på, hvordan denne tid har påvirket os med 

udgangspunkt i dette spørgsmål: Hvordan har de første 3. mdr. af 2020 lært os (dette er fortroligt og bliver 

ikke delt i plenum) 

Christian afslutter dette punkt på dagsordenen og opfordrer til, at man tager til kontakt til menighedsrådet 

eller Christian, hvis der er nogen der brænder inde med noget og ellers vil de ting der blev talt om, taget 

videre i menighedsrådet og drøftet. 

 

 

Tiende uddeling v. Vibeke Hauge Førrisdahl 

Vibeke opsummerer kirkens tanker om brug af tiende. Der er to projekter, hvis støtteperiode udløber i år – 

det drejer sig om ’I Mesterens Lys’ og ’Nightlight Cafe’. Vi støtter fortsat Crossyoga, Safehouse, Alpha og 

Papmor.  Vi skal have valgt to nye projektor, som skal støttes i en tre-årig periode.  

 

Herefter præsenteres de fire projekter, vi skal vælge imellem:  

Madeline og Mathias: Logos Hope 

Tanja: Mental Lindring for piger i børnefængsler i Honduras 

Karin: Nightlife Cafe 

Torsten: I Mesterens lys 

 

Der er mulighed for at stille spørgsmål til de fire oplæg: 

Vibeke til Mathias og Madeline: Hvad skal I lave på logos hope? 

Svar: Mathias: Jeg skal være kaptajn på skibet i kraft af min uddannelse. Madeline: Mit job er ikke 100% 

defineret, men det bliver bogsalg, besøg i lokale hjem og kirker eller lignende 

  

Spørgsmål til Tanja: Hvordan ser situationen ud i forhold til Corona i denne tid? 

Svar: Vi er også påvirket af situationen her i Honduras. Vi må ikke besøge i fængslerne, men vi kan sende 

små videoer, sms’er og komme med mad og hygiejne-artikler. 

 

Afstemningen sættes i gang. 

Afstemningen afsluttes med en stemmeprocent på 92% 

 

Dem der har fået flest stemmer er:  



Forårsmøde Byens Valgmenighed  
17. april 2020 

 

1. Tanja i Honduras 

2. Madeline og Mathias med Logos Hope 

Se bilag 2. 

Vibeke beder for de fire projekter.  

 

Regnskab 2019 v. kasserer Kristoffer Karkov 

Kristoffer gennemgår kort regnskabet. Gaveindtægter er steget. Personaleudgifter er ligeledes steget – 

primært på grund af Helenes ansættelse. 

Vi har en positiv egenkapital på godt 112.000 kr. hvis vi korrigerer for Anders Lindegaard-effekten.  

Spørgsmål fra Peter Madsen: Hvad dækker ’netværk’ over og hvorfor er den post faldet. 

Svar: Det dækker over kontingent til Dansk Oase og delvist KPN. I 2019 har vi ikke finansieret KPN i 

modsætning til tidligere. 

I forhold til budgettet 2020, så ligner det 2019. Det ser bedre ud på indtægts-siden. Vi er dog ikke helt i mål, 

men vi går i tro på, at enderne når sammen. 

Der er ikke indikationer på at kirken påvirkes af Corona-situationen, men vi ser tiden an. 

Spørgsmål fra Anders Lindegård: Hvor langt er vi fra at ramme indtægts-målet 

Svar: ca. 80.000. Det er en del, men ved årsmødet var tallet 100.000 og vi ser en udvikling med flere gaver. 

Spørgsmål fra Filip Jensen: Hvad kostede Vandværket og kunne man leje det igen? 

Svar: Vi har fået en meget billig pris – og den dækkes af den kompensation vi får fra Kristuskirken og vi vil 

godt kunne leje det igen. 

Der stemmes om budgettet 

Budgettet godkendes med 100% af stemmerne (Se bilag 2). 

 

Jonas runder af og vi siger tak for denne gang.  



BILAG 1       Forårsmøde Byens Valgmenighed  
17. april 2020 

 

Referat fra gruppesnak om de første 3 mdr. af 2020 

 

Navn på MR-medlem: Jonas Kamp 

Referat fra gruppen: 

Overordnet for gruppen: flest har været med til gudstjenester i Vandværket og efterfølgende online. 

Kun Maria C har været knyttet til et andet sted (Herlev). 

 

Ønsker ikke navn til Referat: Skønt med gudstjeneste hver søndag, særligt i Vandværket men også online 

Hvad er planen mht ryk tilbage? Skal vi forlade Vandværket? 

 

Anna Sandborg: Skønt med et forum der er velegnet til at invitere med til i Vandværket 

Online: lidt ærgerligt med udeblivende family feel, fremhæver at der er tendens til mere opdeling i 

aldersgrupper ved denne model. Man samles f.eks. ikke alle til lovsang til sidst. 

 

Dennis Knudsen: Kunne man altid optage gudstjenesten? For at fremme åbenheden over for dem som 

er for generte til at dukke op, så man kan se på forhånd hvad man går ind til. Gerne også streame alle 

gudstjenester live. 

ONLINE: fordel at familier kan have mere fleksibilitet 

Vandværket: fedt fordi det skiller sig ud. Frihed fra rummet. Der er et statement i at vi ikke behøves et 

kirkerum. Savner faktisk af og til Empire bio. Det førte ofte til god dialog dengang, også når man kom ud 

af biografen, og fremmede spurgte hvad man havde været inde for at se. Nysgerrighedsfaktor. 

 

Benjamin Abana: glæder sig til retur til et fast sted. Kristuskirken er en god ramme. Oplever ikke at 

Vandværket har været så oplagt at invitere med til, da det er et ikke-permanent sted. 

 

Linette Stidsen: Været med til at stå for gudstjenester i Vandværket. Det har været meget varierende 

med fremmøde og respons. Datamængden er lidt lille ift. Rigtig at fortælle hvad for et koncept der 

virker. 

Vandværket har givet en masse medlemmer en smagsprøve på nye roller, og personer er blevet 

udrustet. 
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Kristuskirken har forudsigelighed og tryghed, vores brug af Vandværket har haft det eksperimentelle og 

legen i fokus. 

 

Maria Callesen: Vi har haft nogle mere specialiserede gudstjenester, overordnet set. Enig i at man lidt 

mangler det store fællesskab. Det tager tid at finde sig til rette i en ny model for gudstjeneste. 

 

Jonas Kamp: er gået glip af meget menighedsliv fordi jeg lige er blevet far, men opmuntret over at se at 

bare fordi man selv træder i baggrunden, så står BVM bestemt ikke stille. 

 

Navn på MR-medlem: Berith Falch Madsen 

Referat fra gruppen: 

Nedenstående er samlet for gruppen, der bestod af Filip, Noomi, Mathias, Pernille, Christian, Anna 

Gruppen har samlet set prøvet alt, undtagen gudstjenester i Skovlunde.  

Online menighedsliv: 

• Gode meditationer 
• Godt at være inviteret med til tidebønner (og godt at de er korte) 
• Godt at kunne ”være sammen med” menighedsmedlemmer i udlandet 
• Dejligt med tilbud hver søndag 
• Gruppesamtaler: 

o  har været akavede, når der ikke har været en styring i gruppen 
o har været gode til at skabe nye kontakter, - men meget udfordrende spørgsmål, når man 

ikke kender hinanden 

Vandværksgudstjenester:  

• Fed lokation 
• bedre lyd (Jeg kunne faktisk holde ud at være til en hel gudstjeneste, hvilket jeg ikke kan i 

Kristuskirken pga lydniveauet) 
• tidspunktet (kl.16) fungerer bedre 
• godt med mulighed for at invitere nye med, - der er lavere dørtærskel 

 

Gåmeditation: 

• Dejligt med ekstra tilbud 
• Dejligt ikke at skulle forholde sig til andre, - bare tage imod 

Andet:  
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• Flere havde haft gode oplevelser med at gå i den lokale folkekirke, - de oplevede et godt liv, men 
satte også pris på OGSÅ at have valgmenigheden som menighed. 

• Ide at have online klynge fremover? 

 

 

Navn på MR-medlem: Benjamin Hansen 

Referat fra gruppen: 

Samlet indtryk/Fællesnævner: De 3 måneder uden Kristuskirken er gået fint. Dog nævnte flere, at de så 
frem til at komme hjem til kirken (Kristuskirken). Der blev nævnt at det at være samlet alle sammen fra 
kirken, giver en følelse af at være BVM. Desuden fik jeg det indtryk, at folk havde det godt trods 
omstændighederne med Corona.   

Gåmeditation (2 ledere fra gruppen udtalte sig): Der blev afholdt flere gåmeditationer end normalt i de ”3 
måneder”. Dette var med til at give nye erfaringer omkring hvad der fungerer godt og mindre godt. Det at 
prøve noget forskelligt af, har derfor hjulpet til hvordan formatet skal være fremadrettet.   

Desuden var der kommet flere nye på besøg til gåmeditation, heriblandt en fra denne gruppe som var 
positiv overfor oplevelsen.  

Online gudstjenester: Flere udtalte sig positivt om onlinegudstjenesterne. Det blev fremhævet, at 
gruppetiden gav anledning til, at man fik lært nye at kende. Dertil blev det også nævnt af ét medlem, at 
børnekirke fungerer rigtig fint. 

Eftermiddagsgudstjenester: Undertegnede synes det var en god og lærerig proces og spændende at være 
på Vandværket. Dog har jeg stadig en oplevelse af, at Kristuskirken skal være vores hjem.   

Nautilus: Torsten nævnte at de vil forsøge at mødes online en gang i mellem og se hvordan det vil fungere. 

Coronatiden: Der blev ikke snakket så meget om dette, da fokus mest var på tiden uden Kristuskirken og 
hvad det har bragt med sig. Dog nævnte én fra gruppen, at han synes det er en krævende tid at være 
familie i.   

 

 

Navn på MR-medlem: Vibeke førrisdahl 

Referat fra gruppen: 

● dejligt med flere nye ansigter til gudstjeneste ( Rune, Helene) 
● dejligt at flere kunne bruge deres tjenester til eftermiddagsgudstjenester (Rune) 
● ikke optimalt med eftermiddagsgudstjeneste eller ikke for unge (Søndergaard) 
● Optimalt med sted man kunne spise bagefter i vandværket (Rune, Vibeke, Helene) 
● God process for børn og juniorer med online gudstjenester (Louise, Bastian) 
● de små fællesskaber er rykket tættere sammen de fleste mødes en eller to gange om ugen mod 

en eller hver 14. før (Bastian, Rune, Louise, Vibeke) 
● Det var muligt at være med om eftermiddagen selv om man ikke var ung (Rune) 
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● Dejligt med lejr lige og Jordan tur lige inden corona (Basitian, Helene) 
● De unge har virkelig rykket i tiden og taget mere ejerskab i kirken (Louise, Rune, Vibeke, Bastian, 

Helene) 
● dejligt med fællesgudstjenester der er behov for stor familien i kirken, der var stor gensynsglæde 

til denne (Bastian, Søndergaards, Helene) 
● Kirken har været meget villig til at prøve noget nyt, der hersker ikke en "plejer" kultur stærkt i 

vores kirke.(Vibeke, Helene) 

 

 

 

Navn på MR-medlem: Eva Kaas Pedersen 

Referat fra gruppen: 

Gruppesnak (Evas Gruppe): Til bilag 1 

● Anders Lindegaard: Jeg har primært at være med til eftermiddagsgudstjeneste og primært som 
liturg eller prædikant. Super opmuntrende at mærke, at der er en stærk gruppe unge, som kan 
bære en gudstjeneste. Det har slået mig, hvor meget fællesskabet betyder i BVM – det har stået 
særligt klart som arrangør af online-gudstjenester: Vigtigheden af at vi ser hinanden og snakker 
med hinanden. Der er bare noget helt særligt omkring fællesskabet i BVM – det er opmuntrende.    

● Anne Kamp: Primært Eftermiddagsgudstjeneste. Vi startede mange og så dalede deltagerantallet 
lidt. Oplevede et rum, hvor der var mange der inviterede nye folk med. Svært at føle sig hjemme 
et nyt sted. Menighedslejr – var hyggeligt som altid. 

● Signe: Online gudstjenester: Dejligt at der var mange på – spændende oplevelse at kigge ind i 
folks hjem. Flot styret – også teknisk. Været med en enkelt gang til online-alpha hvilket var super 
spændende med spændende snakke. I basisgruppen har vi mødtes online både alle sammen og 
som opdelt i mande- og kvindegrupper. 

● Helene Nielsen: Jeg har primært været med til ting fremfor at stå for ting. Jeg har været med til 
lovsang i Vandværket, hvilket har været fantastisk. Vi har haft ledermøde i Nautilus og aftalt et 
online klyngemøde  - det er en spændende proces at være I. 

●  Eva: Oplever at vi er en kirke, som er enormt omstillingsparate. 
 

 

 

Navn på MR-medlem: Camilla  

Referat fra gruppen: 

  
Natalie Toft: 
Har deltaget i eftermiddagsgudstjenesterne. 
Der er kommet flere nye unge. 
Nye omgivelser, ny setting, lidt anderledes prædikener (og at der var forskellige til at prædike) – det har 
også givet nyt fokus til hende selv. 
Dejligt at er har været gudstjeneste hver søndag. 
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Jette: 
Vild med eftermiddagstidspunktet. Godt med det nye sted. God oplevelse. Gode rammer omkring at hygge 
videre med aftensmad bagefter. 
  
Stefan (og Maria): 
Har været med omkring Skovlunde. Det har været blandet. Dejligt at få det prøvet af,  da de har villet de 
længe. Der var kommet en del med fra området – nye hver gang. 
Den sidste samling, der var mindst gudstjeneste-agtig var den bedste. Ked af at de ikke fik afsluttet det 
ordentligt og fulgt til dørs pga. Corana. 
  
Kristoffer Sejrgård: 
Har været på vandværket til eftermiddagsgudstjeneste. Selv om han har været meget på, har han kun 
glædet sig over det. Selv om der fx var få til at stå for lovsangen var det det godt. Det gav også noget godt, 
at det nogen gange var et lille lovsangs setup. 
  
Lillian: 
Dejligt at være på Vandværket. Dejligt tema. 
  
Sara Palmkvist (og Frederik): 
Savner at kramme folk. Det er godt online, det er fællesskabs-skabene at være tvunget i mindre grupper 
med nogen man ikke selv vælger.  
Har haft en rigtig god oplevelse med Zoom-bønnegruppe. 
Den erfaring kunne man godt bruge videre, også når vi er forbi Corona-tiden. 
  
  

 

 

Navn på MR-medlem: Morten Bech 

Referat fra gruppen: 

Deltagere: Tjanna, Søren H, Karin K, Rie S, Heidi S, Morten B 

 

Tjanna: Tiden udenfor Kristuskirken har ført med sig mulighed for at besøge den lokale kirke, hvilket har 
været godt. Har lært præsten at kende og mødt den lokale menighed.  

Søren H: Til tider udfordrende med små børn og online Gudstjenester. Udfordrende at holde de mindstes 
opmærksomhed fast og samtidig selv at skulle deltage. Det har været godt med Gudstjeneste hver søndag.  

Sidsel: Vandværket har været en god oplevelse. Tidspunktet hvor det har ligget på, har givet nye 
muligheder for dem uden børn. Det har været benyttet at tage ud efter gudstjenesten.  
Eftermiddagsgudstjenester har båret præg af at være mange fra Klokkeklyngen og deres venner som bliver 
inviteret med.  
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Det har været godt med Gudstjeneste hver søndag. Reklame på gade har været interessant at få prøvet af. 
Noget vi måske kunne gøre mere af?  

Karin K: Har givet muligheder for at prøve noget nyt. Har selv deltaget i gå-meditation. Det har været godt. 
Har derudover været meget optaget af alt det fantastiske som sker i Afrika og Safehouse.  

Rie S: Elsker at der har været en tid hvor der har været mulighed for at prøve noget nyt. Synes folk har 
grebet den og synes det har været godt at få prøvet nogle ting af og fået nye erfaringer.  

Heidi S: Skovlunde kirken har været virkelig sjovt at prøve af. Fået mange nye erfaringer med bl.a. online 
kirke mm. (tog ikke noter da jeg tænkte hendes stemme sikkert var velkendt på staben) 
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