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Forårsmøde 
 

Velkomst ved dirigent og næstformand Signe Danø 
 

Indledning ved formand Camilla Engrob 
For et år siden vidste vi ikke, at vi igen skulle mødes online. MR og stab er taknemlige og stolte over jer. 

Stolte over den måde, I har taget jer af hinanden og fællesskaberne på. De med overskud har bidraget. 

Nogle skal have en særlig tak: Alle jer, der har lavet lækker lyd og online set-up.  

Det sidste år har vi været tvunget til at gøre kirken online tilgængelig. Vi er blevet tvunget til forandring, og 

det har været en kæmpe øvelse. Vi skal til at gøre det igen, men skal ikke bare tilbage til det gamle. Vi er 

ikke de samme, og det er verden heller ikke. Vi skal vende vrangen ud af kirken. Vi skal vende den rigtige 

side udad, så folk udenfor kirken også kan se, hvad der foregår inde i kirken.  

Vi skal øve os i at give slip på, at vi har sandheden. Gud har sandheden, og Bibelen rummer sandheden. Når 

vi går med ham, ser vi mere og mere, men det vil altid være stykkevis og ikke fuldendt. 

Gud bevæger, hvem han vil, når han vil. 50% pct. af danskerne vil sige, at de har haft en åndelig oplevelse. 

Gud er ikke afhængig af os, men vi kan stille os til rådighed. Vi er selv på vej. Det kræver mod ikke at have 

alle svar og lytte til andres forståelse af livet, før man fortæller sin egen. Hvis vi vil se en forandring, må vi 

undres os sammen med andre og lytte nysgerrigt. Så bliver rummet større, og der bliver plads til hele 

Storkøbenhavn. 

Vision og fokusområder ved valgmenighedspræst Christian Callesen 
Byens Valgmenigheds mission er at se Guds rige komme til Storkøbenhavn, så byen socialt, kulturelt og 

åndeligt bliver forandret. 

Det er en “God shaped” mission, som vi ikke kan udfylde i egen kraft eller uden andre kirker. 

Hvordan ville det se ud, hvis Guds rige gennemsyrede København?  

Virksomheder vil være mere optaget af samfundets bedste og den grønne omstilling end af simpel profit. 

Kriminaliteten ville falde, da man ville være optaget af at hjælpe hinanden i stedet for at tænke på sig selv. 

Studerende ville ikke kæmpe med angst og præstationsbesvær, da de ville vide at de er gode nok som de 

er, og det det kan er godt nok. Ensomheden ville styrtdykke, da vi vil se hinanden og have modet til at 

invitere hinanden ind i vores liv. Vi ville rykke sammen om de folk, der var udfordrende at være sammen 

med i stedet for at løbe væk. 

Vi er et fællesskab, der vil arbejde for dette. Vi har tre værdier, som hjælper os med at holde fokus på at 

være den slags fællesskab: Vi lytter til Gud, vi går sammen, og vi lytter til andre. 

Online-gruppesnak om: 

Hvad ser du, og hvem møder du i din hverdag? Hvor kunne du ønske dig, at Guds rige gjorde en forskel? 

Hvordan ville det se ud, hvis Guds rige brød igennem der? 

For at fortsætte vores vandring har vi valgt tre fokusområder: 

1. Gøre aktiviteter vedkommende og tilgængelige 

a. Vedkommende: Hvad er kulturen optaget af? Hvis ikke vi stille det spørgsmål, så kommer vi nemt til 

at lave en subkultur. Så kan vi lave mange ting, som vi synes er spændende, men det opleves ikke 

relevant for folk i KBH. 
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b. Tilgængeligt. Det vi laver skal folk vide om, og de skal vide, at de er inviteret med. En fest bliver 

aldrig så sjov, hvis invitationerne aldrig når frem til folk. Folk i BVM har gang i mange ting. Klynger, 

BG, alpha, RR, CrossYoga, Café for handlede kvinder, fængsel i Honduras osv. 

c. Mange i BVM ved ikke om de ting, der sker.  

d. Hvis vi ved om det der sker, så kan vi også invitere andre med til. 

e. Vi kan heller ikke antage, at folk ved, at de er velkomne, de skal have en invitation. Vi har prøvet til 

gudstjenester at sætte skilt på gaden. Vi har også prøvet at nogle ringede for at spørge, som de 

måtte være med til en gudstjeneste. 

 

2. Danne og indgå i netværk med andre kirker i København 

a. Mission der er større end vi selv kan løse. 

b. Sammen med andre kirker: Hvad sker i kulturen? Hvordan er evangeliet relevant i vores tid?   

c. Kristuskirken 

d. Folkekirken: Noget at lære og noget at give videre. 

e. Børneområdet 

f. Studerende. 

 

3. Hele kirken opmuntrer og udruster næste generation 

a. Børne der kender Gud og bliver rustet til livet, er ikke noget en forældre kan klare selv, eller mor og 

fra kan klare. Det er noget, vi må gøre sammen som kirke. 

b. Teens få en stærk identitet og værdier, der kan hjælpe dem til at navigere i et samfund hvor mange 

ting flyder. 

c. Studerende der kommer til KBH skal have ny lærdom i rygsækken og Gud i hjertet, når de rejser 

væk fra KBH igen. Så forvandler det ikke kun KBH, men vores land. 

 

Spørgsmål og kommentarer 

Rie Skårhøj (i chat): Jeg synes det lyder fedt. Det kan jeg rigtig godt bakke op om. 

Stefan Poulsen: Jeg tror, at det er vigtigt, at vi tager nogle temaaftener om, hvad vi mener. Vores børn 

spørger, hvad vi mener om. Hvad skal vi synes om forskellige ting. Ikke som at vi skal være enige, men hvis 

vi vælger ikke at definere det, skal vi turde tale om det. Unge nu sætter sig ikke på ryggen af noget. De 

definerer fra bunden. Om etiske dilemmaer. 

Filip Jensen (chat): Tak for godt indspark Stefan. Det er også en meget interessant snak, selvom man ikke 

har børn. 

Elise Bang(chat): Mega fedt! 

Camilla Engrob: Vi begyndte netop på menighedsrådsdøgnet at tale om et af de emner, nemlig seksualitet 

og kirken. Vi er ikke enige, men fik startet en god snak.  

Cecilie Rude: Det nære fællesskab har betydet meget for mig. Nærheden må vi ikke glemme. Det må ikke 

bare blive koncerter og ud over hele København. 
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Christian Callesen: Fokusområderne betyder ikke, at vi skal stoppe med at gøre det, vi gør. Vi skal blive ved 

med at have fællesskaber. 

Præsentation og afstemning af tiendeprojekter ved Mathias Olesen 
 

Fire har indsendt ansøgninger og får hver især mulighed for at præsentere sig selv. 

Anika Folman, BUO, konfi2go 

Det er fantastisk, at vi som menighed kan indstille projekter. Jeg er her i dag som landsleder for BUO. Vi er i 

gang med et missionsprojekt blandt konfirmander, og jeg vil invitere jer til at bære med i et projekt, som 

skal foregå i almindelige sognekirker. Der er 45.000 konfirmander om året, og mange præster synes, at det 

er svært at lave undervisningen. Vi har søgt fonde til at undersøge og planlægge en ressource. Vi kommer 

til at lave konfirmandforløb, -dage og lejre. Det koster, så vi vil gerne invitere jer til at være med, ikke 

mindst som engagement f.eks. fra studerende. Så vi kan give troen videre til unge. Vi håber, at vi også kan 

lave konfirmanddage i Kristuskirken.  

Karin Kjærgaard, Exist 

Jeg vil gerne vise jer et billede af Testimony, som har fået sin mor tilbage til Nigeria. Moderen var 

prostitueret i København, blev anholdt og valgte at vende hjem. Hun kom på safehouse i Nigeria og er nu 

kommet i gang med en virksomhed. Ingen kan redde hele verden, men alle kan gøre en forskel for den ene 

person, man står overfor. Det gør vi hver aften i Night Light Café på Vesterbro. Det safehouse, som BVM var 

med til at starte, har inspireret 9 safehouses med i alt 250 kvinder. Tænk hvad en lille investering har gjort. 

Samtidig har vi ført projektet videre.  

Niels Peter Rosendal, Royal Rangers 
Royal Rangers København er et tværkirkeligt arbejde med ledere fra fire forskellige kirker og er en 

lokalgruppe under BUO. Der er fokus på børns fysiske, sociale, mentale og åndelige udvikling. Der er 7 

ledere og 20-25 børn fra 6 til 13 år. 90 % er kirkebørn, og vi vil gerne komme mere ud til lokale børn i 

Skovlunde, Ballerup, Herlev. Vi vil gerne bruge pengene på fripladser til socialt udsatte børn, flyers og beach 

flags, at opgradere lederkompetencer, give fripladser til udsatte børn og opgradere vores patruljegrej. 

Noomi Rønne, I Mesterens Lys 

 Vi bygger bro mellem kirker og åndeligt søgende mennesker. Vi booker stande på helsemesser. Der findes 

ca. 50, hvoraf vi er booket ind på 10, hvor vi tilbyder forbøn. Vi tilbyder ca. 2.000 mennesker forbøn. Jeg har 

selv været med på messer. Efter at jeg havde bedt for en ca. 50-årig kvinde, sagde hun, at hun altid havde 

ønsket sig at få forbøn. Så nu var hun så glad. Tænk, hvor mange andre der går rundt og ønsker forbøn. 

Mange ville ikke opsøge den etablerede kirke. IML er en af de eneste organisationer, der arbejder i dette 

felt. IML oversætter kirken til denne åndeligt søgende gruppe. Der er udgifter til løn, messestande, 

materialer. Jeg håber, at I vil være med til at støtte. 

Alle medlemmer kan hver stemme på 2 projekter. 

Resultatet blev: 

60 pct. til Exist 

51,4 pct. til Royal Rangers 

45,7 pct. til IML 
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40 pct. til BUO og konfi2go 

Exist og Royal Rangers blev derfor valgt til at modtage tiendestøtte. 

Præsentation og godkendelse af regnskab 2020 ved Kristoffer Karkov 
 

Regnskabet ender med et overskud 15.607 kr. for 2020. 

Regnskabet bliver herefter enstemmigt vedtaget ved digital afstemning. 

Økonomisk status for 2021 

2020 var stramt, 2021 ser lidt strammere ud. Der har været en positiv udvikling siden årsmødet. Budgettet 

for 2021 viser et mindre overskud. 1. kvartal ser ok ud.  

Peter Madsen: Hvad er det, der gør, at budgettet bliver strammere, når gaverne øges? 

Kristoffer Karkov: Det er fordi, at vores fondsmidler falder hvert år. Borgfonden giver mest første år, mindre 

andet år, mindst tredje år. 

Peter Madsen: Vil det sige, at der ikke er øgede udgifter i øvrigt? 

Kristoffer Karkov: Nej, det er der ikke. Udover en mindre lønstigning til de ansatte. 

Afrunding med Signe Danø 
Signe Danø til Karin Kjærgaard og Niels Peter Rosendal: Hvad er næste skridt for jer, efter at I er blevet valgt 

til at modtage tiendestøtte? 

Karin Kjærgaard: Det rører mit hjerte at være en del af en menighed, som har været med siden starten. Vi 

har holdt ved i 7 år. Det er et stærkt eksempel at være tro i den spæde start og så se, hvordan tingene har 

udviklet sig. Der er mange i BVM, der er med i projektet på forskellig måde. Tak ikke bare for pengene, men 

for hjertet. Vi skal bruge pengene i natcaféen og så lave debatter og oplysningsarbejde, så vi får italesat 

problematikkerne. 

Stefan Poulsen: Karin glemte at sige, at rigtig mange af jer har glemt at melde jer ind. Meld jer ind på Exists 

hjemmeside, så de når målet om 300 medlemmer. 

Niels Peter Rosendal: Vi er rigtig glade for det og generelt opbakningen. Som sagt kan vi gjort tænke os et 

klatreinstruktørkursus. Vi har en plan om at komme mere med til byfester, hvor vi kan stille op med 

aktiviteter. Vi har 90 % kirkebørn og 10% udefra. Vi kunne godt tænke os 50/50, så vi skal have kontakt med 

flere.  

Afrunding og bøn ved Camilla Engrob 
Tak fordi I alle var med, og jeg glæder mig til at vi snart kan ses igen. I forhold til det emne, Stefan bragte 

op, så vil jeg gerne opfordre alle, der har tænker på noget lignende at skrive til menighedsrådet. 

 

Herefter rundede Camilla Engrob forårsmødet af med en bøn. 


