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Referat af online årsmøde 14. november 2020
Formand Jonas Kamp byder velkommen.

Valg af dirigent og referent ved Jonas Kamp
Menighedsrådsmedlem Berith Falch vælges som dirigent. Sekretariatsleder Maria Callesen vælges som
dirigent.
Alle blev herefter inddelt i online grupperum, hvor oplægget var, at man kunne tale om, hvordan året var
gået.

Formand Jonas Kamps årsberetning
Jeg har fundet ud af, at jeg deler personlighedstype med USA's afgående præsident Donald Trump, og vil i
den forbindelse lige fremhæve det parløb, jeg selv har løbet med Trump. Begge valgt ind november 2016 og
begge afgået ved valg i november 2020. Jeg kommer dog ikke til at hævde at der har været valgsnyd eller
lægge sag an om genoptælling af stemmer.
Ligesom Donald Trumps sidste tid som præsident så har 2020 i BVM også båret præg af Covid 19 – i denne
forbindelse skal lyde en stor og utvetydig anerkendelse af stab og frivillige. Vi gik ind i året forberedte på at
det ville blive nogle tumultuøse første måneder, og vi havde gjort os umage med en plan – men ingen
kunne forestille sig, at hele året ville været præget af undtagelsestilstand, som det blev. BVM har været
utrolig velsignet med den måde, særligt staben og enkelte frivillige har bragt deres kompetencer i spil og
sørget for at bære os godt igennem. Det har været fantastisk som bestyrelse at kunne læne sig tilbage og se
til, hvordan det blev håndteret.
MRs fokus i 2020 har blandt andet handlet om at sikre vores stab de bedst mulige arbejdsvilkår – og det er
ikke noget vi er færdige med. Vi har som guideline, at der skal være mere stabilitet i staben, med
forudsigelighed og langsigtet planlægning. Vi skal bygge mere solidt, så de stillinger, vi opretter, kan holde
længe, og vi har en drøm om at overgå til at løfte mere selv og være båret mindre af udefrakommende og
mere svingende løsninger såsom støtte fra fonde.
I den forbindelse er det fantastisk at mærke, at der op til årsmødet er kommet mere end en håndfuld nye
medlemmer, som samtidig har oprettet givertjeneste – det rykker og giver håb for fremtiden.
Ud over Covid 19 skal nævnes en anden trend i tiden, som jeg tror har betydning for kirken bredt og for
BVM: Metoo. Det er som om folk er ved at opdage, at man har en meget usund seksualetik i Danmark.
Kirken har noget særligt til dette. Den verdslige seksualetik som dominerer i Danmark har eksisteret siden
1968 og har ca. 50 år på bagen. Den kristne seksualetik er langt mere sofistikeret og gennemtænkt med
over 2000 års diskussion og teologisk behandling af nogle af verdenshistoriens bedste intellekter. Og fuld af
åndelig visdom. Vigtigt at vi uden at undskylde for det holder fast i vores DNA – Danmark har brug for den
stemme, vi kan tale med – og som flere i vores menighed allerede gør i deres daglige virke.
Endelig, så er jeg jo ikke den eneste, som afgår i år – og jeg vil gerne sige tak for rejsen sammen med
dygtige, respekterede folk som bakker op om den valgmenighedspræst, vi har – samtidig med at de har
bevist at de er i stand til at sige fra når de synes at der er noget, som bør være anderledes. Dette gælder de
blivende såvel som dem der stopper.
Velkommen til de nye - der er masser af grund til at tro at det også bliver et stærkt MR fremover.
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Tak for ordet!

Valgmenighedspræst Christian Callesens årsberetning
Jeg har overvejet, hvordan jeg kan se tilbage på dette år. Det har jeg bl.a. gjort ved at skrive et digt:
Året der gik i BVM 2020
Nu er endnu et år gået
Og hvad har det da været for noget
Til David måtte vi sige farvel
En mand vi mindes, når året går på hel.
Kristuskirken skulle laves flot til BVM
Hvor kan menigheden flytte hen?
Vandværket viste os gæstfrihed
Vi håber at Gud velsigner deres sted
Bare 3 mdr. skulle vi holde ud
Og så tilbage til kirken i dens nye skrud
Men midt i marts Mette F sagde klart
Nu skal I gå hjem, og det i en fart.
Corona blev vores fjende og ven
Vi savnede at komme i kirke hen
Men vi fik øje på det vi har kært
At sætte pris på relationer, det har vi lært.
Nu priser vi Gud med mundbind og sprit
Ikke lige vores ynglings gudstjeneste kit
Endnu en tragisk hændelse fandt sted
Til Helenes søster måtte vi sige farvel
Vi beder for alle i Byens Valgmenighed
Må vi få trøst, kærlighed og fred.
Gud er med os når det går op og ned
Han er med os i al evighed.
Nu tager jeg lidt mere faktuelt fat. Vi har haft gudstjenester i Skovlunde, prøvet ting af på Amager og
gudstjenester på Vandværket formiddage og eftermiddage. Derefter kom der nedlukning. Jeg kom i TV2
News. Vi ringede rundt til medlemmerne og mødtes online. Det var sommer uden SommerOase. Vi kom
tilbage i Kirstuskirken i flottere rammer, men med gudstjenester med mundbind, afstand og sprit. Det har
været et vanvittigt år. Min oplevelse er, at vi er lykkedes nogenlunde med at holde fast i hinanden. Nogle
har været glade for at komme ned i gear. Men de fleste af os vil sige, at det har været et udfordrende år.
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Tal på BVM
Klyngefællesskaber
Klynger
Gåmeditation
Amager
Radius
Nautilus
Klokkeklyngen
Klyngby
I alt

Voksne
14
12
13
26
21
5
92 (2019: 100)

Børn

Voksne
6
13
10
5
24
6
6
7
5
6
88 (2019: 97)

Børn
4
15

14
8
1
0
8
31 (2019: 34)

Basisgrupper
Basisgrupper
Husgruppen
Amager
Radius
Nautilus
Klokkeklyngen (4 stk)
Hareskov/Bagsværd
Hannah
Larsen, Poulsen, Pauli
Noomi
Ephraim
I alt

9
9
10
3
50 (2019: 45)

Gudstjenester og børnekirke
Gudstjenester
Online
• Junior
• ABC + Pixi
Efter sommer til gudstjenester
• Pixi
• ABC
• Junior
• Teens
#Aabenhimmel-gudstjenester
Eftermiddagsgudstjenester

(119) pers.
50-60 skærme
10-15 pers.
10-20
70-100
6
15
10
6
30 (50)
25-36

Medlemmer og givere
Medlemmer over 18 år
Medlemmer under 18 år
Medlemmer I alt

114 (2019: 92)
75 (2019: 57)
189 (2019: 149)
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114 (2019: 100)
6 = 2,8 fuldtidsstillinger

Andre tal
Deltagere på Alpha
Sendt ud I 2018
Antal, som har startet en vandring I fællesskab
med andre kristne for første gang I deres liv

5 (2019: 13)
2 (2019: 2)
4 (2019: 9, 2018: 1)

Som en del af årsberetningen kom forskellige hilsener:
•
•

•

Tak fra Susie og hendes børn for indsamling og støtte gennem en svær tid.
Helene Lilleøre om studenterområdet: I forhold til eftermiddagsgudstjenester var det fedt at opleve
dem hver søndag de tre første måneder af året. Det var en stor succes, og folk tog deres venner
med. I år har vi holdt to Alpha. I foråret blev vi nødt til at aflyse. Det var ærgerligt på grund af de
mange studerende. Nu kører det igen, og det er rigtigt godt. Vi krydser fingre for, at vi ikke skal
aflyse. I foråret tog 10 unge afsted på missionstur til Jordan. Det var spændende at se, hvordan det
er dernede, og vi fik rejst økonomisk støtte gennem BBU og BUO. Det er tre highlights i år.
Heidi Svendsen om børne- og familieområdet: Vi har holdt 16 gudstjenester online i foråret og
formåede at holde børnekirke alle 16 søndage, fordi der var juniorledere, som sprang til og gjorde
en kæmpe indsats.
Efter sommer startede vi teen-arbejde. Det var svært at komme i gang med pga. corona, men nogle
sprang til, bl.a. vores egen præst. Det er super fedt, at vi kan holde noget ved hver gudstjeneste. Vi
drømmer om at finde nogle, som kan lede området. Det har vi brug for jeres hjælp og forbøn i. Det
er alles ansvar. Den sidste ting, har vi startet, er online forældremøder.

•

Maria Callsen om sekretariatsområdet: I foråret lavede vi sammen med menighedsrådet et
organisationsdiagram, som afklarer de forskellige tjenesteområder, og hvordan de fordeler sig
mellem sekretariatsleder og valgmenighedspræst. Det er nu tydeligt for alle, hvem de refererer til.
Vi har indført bedre rytmer for ledelsen af staben med ugentlige tavlemøder og brug af Trello
boards, hvor vi bl.a. følger op på individuelle opgaver for hver måned. Og øver os i at holde de
langsigtede mål for øje. Det er meget hjælpsomt for alle, men som med alt andet nyt kræver det
tilvænning.
I sommer gik vi til Microsoft og brug af Teams som samarbejdsplatform. Det er en stor og god
forandring, som vi stadig er i gang med at få styr på og bliver bedre til.
Næste år vil der fokus på fortsat at få de nye arbejds- og samarbejdsformer til at køre flydende.

Spørgsmål og kommentarer til årsberetningerne ved Berith Falch
Dennis Knudsen: Gud har en plan med det hele, også i Corona-tiden. Det er en god øvelse for mig at læne
sig tilbage ligesom Maria, der lyttede til Jesus. Det har været fedt at blive rykket på den måde.
Berith Falch: Stor anerkendelse til staben for god kommunikation. Online gudstjenester har haft et
avanceret setup. Stor anerkendelse til stab og frivillige.
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Signe Danø: Hvor kommer de nye medlemmer fra? Også betalende medlemmer?
Christian Callesen: Nogle har været med længe og har nu taget en beslutning. Og andre er helt nye og er
kommet med inden for de seneste 3-4 måneder. Nogle få har tidligere været en del af kirken, været væk og
er nu kommet tilbage. Vi har haft fokus på det, ringet rundt og snakket med folk.
Stefan Poulsen: Tak for fine beretninger. Det handlede meget om bagud. Kan I sige noget om, hvad I vil i
fremtiden?
Christian Callesen: Vi har et punkt senere, hvor vi kommer ind på det.
Camilla Engrob: Jeg er næstformand og vil sige, at vi glæder os til en tid, hvor der kommer nye kræfter ind i
menighedsrådet. Fordi vi mener, at kirken er et rigtigt godt sted, hvor vi har behov for gode nye kræfter. Så
vi er forventningsfulde, selvom det hele er lidt usikkert.
Zahra Frimor: Jeg nævnte i grupperne, at i foråret, hvor alt blev lukket ned, var det fantastisk, at BVM
kunne finde ud af at holde online gudstjenester og online børnekirke, så børnene havde noget at glæde sig
til og sætte sig ind i. I den her krise havde vi en meget intim sfære med hinanden. Vi kunne dele liv med
hinanden på en anden måde. Det gør noget. At vi kan invitere hinanden i vores hjem og spise morgenmad
sammen med afstand. Hvis man ser lidt fremad, har Henrik og jeg talt om, hvorvidt vi kunne gøre det online
efter corona-tiden. Jeg ved, det er meget arbejde, men det giver en intimitet, som også er en dejlig ting.
Niels Rosendal (chatbesked) Stor tak til Thinggaard, og teknikken, for at producere super online
gudstjeneste.
Marianne Obed Madsen (chatbesked): Enig - kæmpe tak til Thinggaard og teknikken!
Christoffer Thinggaard (chatbesked): Send all you love to: Martin Vestergaard!
Berith Falch: I vores gruppe snakkede vi også om, at vi gerne vil have dybdegående undervisning. Balancere
vidnesbyrd med bibelundervisning. Er der nogen, der klapper til det? Jeg ser et par hænder (klappefunktion
i Zoom).
Thomas Altamirano (chatbesked): jeg Bakker op :)
Christoffer Thinggaard: Vi mødes 19. november til online bibelundervisning for dem, der har lyst.

Hilsen fra BBU ved Heidi Svendsen
BBU (Byens Valgmenigheds Børn & Unge) er blevet oprettet. BBU kan få medlems- og lokaletilskud fra
kommunen. Det er en stor hjælp for BVMs økonomi. Det er for børn og unge op til 25 år. BBU har 35
medlemmer, og der er 80 på listen. Hvis du sidder her og er under 29, eller hvis du har børn, er der stor
chance for, at I ikke er medlemmer af BBU. Så find kreditkortet frem.

Procestid ved Christian Callesen
Det er tid til at se fremad mod 2021. Der er meget forskelligt, som vi gerne vil i det kommende år. Men vi vil
i alt fald se på det her.
Han viser 3 cirkler, der mødes i midten. De tre cirkler er Fællesskaber, Alpha og Pionerer.
Den første cirkel viser vores fællesskaber i kirken.
Alpha er en cirkel, for når vi ser nye folk lære Jesus at kende, spiller Alpha som regel en rolle, og derfor er
det så vigtigt for os.
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Pionerer-cirklen er ikke noget nyt, men vi har fået øjnene op for det. Det skal forstås bredt. Det handler om
at tage Gud med på sin arbejdsplads. Eller starte et projekt. Dem er der mange af i BVM. Noget af det, som
vi vil arbejde med i den kommende tid er, at hvordan vi kan se disse tre grupper vokse og udvikle sig.
Stab og gudstjenester er til for at se disse tre områder vokse. Og vi vil gerne arbejde med bevægelse
mellem disse tre opgaver. Hvordan kan fællesskaber opmuntre sine folk til at engagere sig. Måske møder
nogen af pionererne nogle, som er nysgerrige på tro og inviterer med på Alpha. Måske vil nogle fra Alpha
med i pionerarbejde eller med i fællesskaber.
Nogle gange ved vi ikke, hvad de andre har gang i og ved ikke, hvad der skal til for at løfte det.
Niels Peter Rosendals historie: Min vandring er, at jeg startede i et fællesskab og havde rigtigt meget brug
for det i forhold til min tro. Det har været basisgrupppen. Over nogle år er jeg vokset meget i min tro. På et
tidspunkt begyndte jeg med Royal Rangers, fordi jeg oplevede, at Gud lagde det på mit hjerte. Der kommer
20-25 børn hver torsdag og 8 ledere. Jeg inviterede så en forælder nede af vejen med på Alpha. Han sagde
ja, så vi startede i foråret, men det lukkede pga. Corona. Men han var med på at begynde igen i efteråret.
Alpha er federe end kirke om søndagen. På den måde har jeg været i alle tre cirkler.
Herefter blev folk opdelt online grupperum, hvor man kunne diskutere de tre cirkler.

Spørgsmål og kommentarer ved Berith Falch
Simon Kofoed: Jeg savner, at gudstjenesten er nævnt som det sted, der samler de tre. Det er betydningen
af gudstjenesten. Jeg synes, at den bliver for meget væk. Selvom den også er et fællesskab.
Thomas Altamirano: Jeg synes, at det er vanvittig opmuntrende, at Alpha er en af de tre cirkler. Enig i at
gudstjenesten kunne være centrum. Men det er tre rigtige vigtige dele af det at være kirker.
Christian Callesen: Skriv eller ring, hvis I har refleksioner om dette.
Dennis Knudsen: Regin og jeg har vores talkshow, og det er jo nogle af de ting, som jeg kan byde ind med.
Ham og jeg har en diagnose, og så kan vi være en stemme ude i de områder. Nogle gange har folk en
fordom om, at kristne har styr på det hele uden skavanker.
Zahra Frimor (chatbesked): Måske kan man fremhæve synlighed af pionererne og virkelig lægge Alpha
tidsplanen ud i rigtig god tid, så det er nemmere at holde styr på de to led.
Anders Lindegaard (chatbesked): Jeg synes, jeg kan se tre af de fem tjenester i det femfoldige. Evangelisten,
apostlen og hyrden. måske vil profeten og læreren blive rummet i gudstjenesten.

Valg til menighedsrådet ved Camilla Engrob og Berith Falch
Camilla Engrob: “Vi skal sige farvel til flere medlemmer, og de har gjort det vældig vældigt godt. En har
siddet længst. To har været formænd. Og en anden har erfaring med fra et andet MR. Alle har bidraget med
stor forskellighed, lydhørhed, respekt og nysgerrighed. Det har været en ære for mig at arbejde sammen
med jer.”
Herefter præsenterer de tre blivende kandiater Berith Falch, Camilla Engrob og Vibeke Førrisdahl (video)
sig.
Derefter præsenterer de nye kandidater sig: Hannah Rosendal, Johanne Flowers Parning (video), Kristoffer
Karkov, Mathias Olesen og Signe Danø.
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Afstemningen foregår online. De tre personer med flest stemmer bliver medlemmer. De to med færrest
bliver suppleanter.
Resultatet bliver, at Kristoffer Karkov, Hannah Rosendal og Signe Danø bliver medlemmer. Mathias Olesen
og Johanne Flowers Parning bliver suppleanter.

Økonomisk gennemgang af 2020 ved kasserer Kristoffer Karkov
Regnskabet for 2020 ender nok på et minus på 28.000 kr., hvorimod vi forventede et underskud på 88.000
kr. i foråret.
Tilsagn:
Over 100 personer har svaret på tilsagn, og det er rigtig rart i arbejdet med at lægge budgettet. Der et
samlet tilsagn på 1,4 mio. kr. Det lyder højt, og det er det også. Det er væsentligt højere end sidste år. Både
at det stiger, men også i antallet af folk, der giver. Samlet er tilsagnet steget med 12 pct.

Budget for 2021 ved Jonas Kamp
Tak for tilsagn. De seneste to år har vi valgt en offensiv tilgang, hvor vi har to fondsstøttede ansættelser.
I år har været atypisk, og det bliver næste år nok også. De seneste to år har vi hentet en stor del af
underskuddet, men egenkapitalen er kommet ned i et niveau, hvor det bliver lidt ubehageligt. Derfor er
kurser og den slags formindskede i dette budget.
Vi har budgetterede indtægter med stigning på 12 pct. Det er en rigtig flot stigning, men vi ved ikke, om vi
kan gøre det igen medmindre vi får flere medlemmer.
En af de poster, som falder, er indtægter fra fonde. Så fik vi en melding om, at tipsmidlerne helt ville
bortfalde, men senere at vi kan få det gennem DanskOase, dog et lidt mindre beløb.
Vi har overordnet et lille fald i indtægter til trods for en virkelig flot gavetilvækst.
I menighedsrådet har vi ikke ønsket at budgettere med et underskud i 2021. Det har været en svær
beslutning, men et flertal i menighedsrådet har ment, at det var nødvendigt. Derfor er nogle poster
beskårede. Hvis vi pludselig kan vise et overskud på budgettet, så kan vi overveje disse besparelser igen.
Der er nogle ting, vi gerne ville gøre, hvis vi kunne.
Vi har lavet en række administrative besparelser, fx på supervisionskonti. Torsten Borbye Nielsen har været
ansat i en et-årig stilling i to år. Den udløber i december, og det har desværre ikke været muligt at stille ham
i udsigt at forlænge den. Og det til trods for at et enigt MR meget gerne vil beholde ham. Det er den
mindste ansættelse, vi har. Og derfor er det mindst omfangsrigt at gøre det.
Det er superærgerligt, men det er en konsekvens af, at vi ikke vil bruge af mere af egenkapitalen.

Spørgsmål og kommentarer til budgettet ved Berith Falch
Der bliver spurgt: Lokaleomkostningerne ser dyre ud?
Jonas Kamp: Vi har et års opsigelse i Kristuskirken, så det er ikke noget, vi kan spare på lige nu. Kommer der
nogle overraskelser, vil vi løbende tage budgettet op til overvejelser.
Der bliver spurgt: Ligger lokaleomkostningerne på et fornuftigt niveau?
Jonas Kamp: Kontoret fylder en del af det. Vandværket er billigere, hvis det kun er kirkelokaler. Budgettet
er uden yderligere forventede indtægter.
Thomas Altamirano: Det er trist, at vi ikke kan fortsætte med Torsten.

7

Årsmøde Byens Valgmenighed
Online

14. november 2020

Jonas Kamp: Vi har prøvet at undgå det. Det er et meget stærkt ønske at holde fast i Torsten. Han er
populær i menighedsrådet.
Camilla Engrob: Det vil blive taget op igen til forårsmødet
Stefan Poulsen: Det er godt og fornuftigt at passe på egenkapitalen.
Jonas Kamp: Dette er et brud med vores sædvane, at vi ikke budgetterer med et underskud. Men når vi ikke
kan fremvise en stabil egenkapital flere år i træk, mener vi, at det er nødvendigt. Men det fylder mig med
optimisme, at der er 10 nye medlemmer her i oktober/november. Det er træls, at vi må spare på ting, som
vi gerne ville have haft, men det er ikke sikkert, at det sidste ord er sagt.
Christian Callesen: Hvad gør man, hvis man tænker, at man gerne vil gøre noget ved det?
Kristoffer Karkov: Hvis man har lyst til at give en gave i år eller næste år, så er man velkommen til at udfylde
skemaet, som Maria Callesen har sendt eller en mail direkte til mig.

Valg af revisor ved Berith Falch
Der er enighed om at bibeholde MerRevision.

Eventuelt
Heidi Svendsen: Husk BUO-medlemskab under 29 år.
Dirigent Berith Falch runder herefter aftenen af.

8

