Referat årsmøde 16. november 2019

Byens Valgmenighed

Årsmøde
45 voksne til stede i Kristuskirken kl. 12.45-17.00
Velkomst v. næstformand Camilla Engrob
Valg af dirigent og referent
Signe Danø Andersen valgt som dirigent, Vibeke Hauge Førrisdahl valgt som referent
Årsberetning v. Camilla Engrob
Jonas kunne jo som sagt, desværre ikke være her i dag. Så til dette årsmøde får I næstformandens
beretning, holdt af næstformanden… så jeg tænker derfor også, at denne tale kun behøver at være
næsten lige så god, som den Jonas ville holde - hvilket unægteligt tager presset lidt af opgaven.
De sidste par måneder har jeg gået og reflekteret over: Hvordan vil det ændre min måde, at
være i verden på, hvis jeg faktisk tror på, at Gud ser mig, hvor end jeg er, og allerede fra før jeg blev
født - som der står i sl. 139 altså rigtig tror, på en måde, hvor jeg faktisk holder op med at gå op i, om
andre ser mig… og hvordan de ser mig?
Og hvad vil der ske, hvis jeg faktisk sådan ægte tror på, at Gud hører mine bønner? Hvordan
vil det ændre min måde at bede på? Og hvad vil der ske hvis vi i BVM kunne se omfanget af, hvad det
har betydet at Gud har velsignet os det sidste år… og hvis vi turde tro på, at han vil fortsætte med det….
hvordan vil det se ud, hvis vi i BVM turde: gå i tro… endnu mere?
Når vi kigger tilbage på det sidste år Så kan vi glæde os over et år fyldt med store velsignelser.
Og vi skal glæde os - vi har i løbet af efteråret fået flere ord (!) om at Gud glæder sig, når han ser,
hvordan vi har forvaltet hans gaver. Han glæder sig. Og vi må godt glæde os. Jeg har særligt glædet mig
over, hvordan man på SommerOase kunne se BVM’ere øse ud af dem selv med stor gavmildhed, både
overfor hinanden og mod Oasefamilien. Jeg glædede mig også over Helenes ansøgning - hendes hjerte
for de studerende, København og for fælleskabet her er virkelig opmuntrende. Og vi er i MR meget
taknemlige for, at vi er et sted, hvor vi kan ansætte hende, ikke mindst på grund af den tillid vi er
blevet vist i form af fondsstøtte. Vi tror meget på, at de visioner som Helene har sat ord på, har stor
værdi for os og for de studerende i København, der endnu ikke tror på Jesus.
Vi kan også glæde os over flere nye initiativer - også missionalt - både her og i Helsingør. Der
er #åbenhimmel - Et fælleskirkeligt arrangement, der får bedre og bedre fat, og velsigner langt ud over
de kirker og initiativer der samarbejder. Der er Alpha, hvor mennesker møder Gud og kommer ind i
fælleskab med andre, der tror. også her oplever vi stor velsignelse ved at samarbejdet med andre
kirker (Regen og Bethlehemskirken), og så er vi taknemlige for enhver ny giver. Det er en stor
beslutning, og en god beslutning. En beslutning med betydning for resten af livet - en beslutning om at
være tro i det små. Sidst på dagen vil vi blive præsenteret for en ny hjemmeside - til forårsfesten blev
vi præsenteret for et nyt logo, og nu hjemmesiden - der er meget at glæde sig over.
Men der er en velsignelse der overskygger - eller måske nærmere overbelyser de andre. Vi
oplever en robust menighed, med et fællesskab hvor vi for alvor går sammen. Vi holder fast i hinanden,
støtter hinanden - det er vi slet ikke i tvivl om i menighedsrådet. Det ser vi igen og igen, og vi hører
historierne. Vi er IKKE en menighed af robuste enkeltpersoner. Selv, er jeg ikke glad for ordet robust,
fordi det udelukker sårbarhed. Men jeg ser her nogle mennesker, der tør være sårbare sammen - og
det gør os robuste i fællesskab. Dette fællesskab er båret af et stabilt fundament at bygge videre på, og
en understrøm af gode discipliner som forbøn, lovsang, ærlige relationer og mulighed for at deltage i
mange ting. Alt dette ser vi på med stor taknemlighed, som frugten af Guds trofasthed og velsignelse
Vi gør nemlig intet af dette alene. Vi gør ikke særlig meget stort i dette liv alene. Det gør vi heller ikke i
menighedsrådet. Der er vi dybt afhængige af hinanden - for at blive den bedste udgave af et
menighedsråd. Og vi udnytter i stor stil hinandens forskelligheder.
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Fremad: Når vi fremhæver dette robuste fællesskab, så er det fordi vi ikke må glemme
hvilken velsignelse det er. Mennesker omkring os længes efter det. Og vi skal udnytte og udbygge det
endnu mere. Vi skal støtte hinanden og opmuntre hinanden. Vi skal rykke tættere sammen, samtidig
med at vi rækker ud til de mennesker omkring os, der bliver draget af det. Du skal ikke være bange for
at tage nye skridt - for du tager dem ikke alene. Vi andre er her… vi tager godt imod dine venner, og vi
bærer med.
… og så er der det, vi kan gøre endnu bedre: løfte den svage. Stress, depression, mismod og
tvivl bliver der ikke mindre af disse år - men vi kan i fællesskabet gøre det nemmere at være i det. Det
er et stærkt kort, vi har - det ved vores fjende også. Og vi møder modstand. Derfor er det vigtigt, at vi
også bærer kirken og hinanden i bøn, og I må også gerne huske os i menighedsrådet i bøn. Det kræver
tro og tillid at være afhængige af hinanden - det kræver afhængighed af Gud. Du er her, fordi Gud vil, at
du skal være her. En har måske særligt brug for dig og det, du er kommet med.
Det er modigt at have den slags tillid til hinanden, tro for hinanden. Det er modigt at være i
relation med hinanden - også selv om det ikke altid er nemt. Vi er ikke ens eller enige… og vi har
mange forskellige ting med i rygsækken. Det er et brud med en kultur omkring os, hvor det ofte
fravælges at indgå i forpligtende relationer, og dem der er, alt for ofte brydes. Det solide fundament, vi
har, og det stærke fællesskab, vi løftes af, giver frihed. Frihed til at lege, prøve nyt og være modige og
dristige. Vi skal turde at gør det let, stole på fundamentet og bevæge os frit på den grund. Når vi husker
på Guds trofasthed, og minder hinanden om hans velsignelser - så tør vi gå i tro. Jeg er sikker på, det
bliver rodet, men det bliver også smukt. Januar, februar, marts kommer til at lære os en masse,
udfordre os og rykke os - men i menighedsrådet er vi trygge, for vi gør intet af det alene.
Årsberetning v. valgmenighedspræst Christian Callesen
Fremgang i personer i klynger og basisgrupper, lidt mindre medlemmer men lidt flere til
gudstjenester. Mest vigtigt kan vi se at flere i løbet af 2019 er startet en vandring i fællesskab med
andre kristne for første gang i deres liv. Helene Lilleøre fortalte om arbejdet med unge, som vokser
med mange, som ikke før har arbejdet med deres tro.
Spændende proces med at finde ud af hvad der næste år skal ske med måneder uden kirkesal.
”Vi har været tro i det små, Gud vil være med os i det store” har været et ord, der er gået igen. Med
input fra klynger og andre i kirken er der nu kommet gode idéer ind til, hvad der kan ske i de måneder
m. fælles gudstjenester rundt omkring i byen og i Helsingør. Vi er i stor forventning til, hvad der skal
ske i det nye år, og der er god dynamik om dette mange forskellige steder og grupper i kirken.
BVM har et stærkt fundament at stå på helt fra den måde, vi blev startet på. Christian gav
reference til vision og mission fra Hvidbogen fra 2008, samt den femårsplan, som blev lavet med stor
vision. Der, hvor vi står nu, viser vores historie og især næste år vil være tid til at være klar med stor
forventning til hvad Gud vil gøre.
Spørgsmål og kommentarer til årsberetningerne
Simon Kofod-Svendsen: Det kort, du viser, er kun med fokus på BVM. Hvad med det, vi laver i
samarbejde med andre? Hvordan tænker I det ind?
Christian C: Ja det er faktisk kun vores fællesskaber, der er på kortet. Vi samarbejder med
mange, og vi er blevet betroet en lille del af Guds pla,n som vi skal forvalte og samarbejde med
andre om.
Camilla E: Både Christian og Maria deltager i forskellige netværk både i folkekirken og andre
kirkenetværk, så vi spiller ind i vores kristne vision for København
Torsten B: Vi er også med til at være med til at lave en konference sammen med (…)
Noomi Rønne: Kan I sige lidt mere om, hvilken stemme, vi har, som vi skal byde ind med?
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Christian C: Vi har fokus på fællesskaber, det er ikke en selvfølge. Vores fokus på Helligånden,
og vi har en forventning for, at han vil komme. Det er der andre kirker, der også har, men det
har en helt central stemme for vores kirke, som mange andre sætter pris på
Mathias Olesen: Har I tænkt på samlingen m. KFS, så vi kan spille på hinandens styrker?
Helene: Min holdning er, at der er 250.000 studerende. KFS rækker ud til mange af disse, men
der er også nogen, som vi som kirke kan række ud til, og det kræver arbejder for os alle, da
høsten vil være så stor, at vi ikke behøver at være i konkurrence alene, og det kan KFS ikke
gøre alene, og derfor vil vi gerne hjælpe
Pernille Solhøj Kristensen: Vi hørte ikke så meget om børnearbejdet, skal vi høre om det senere?
Christian C: Jeg skulle vælge, da min tid var kort, og det med studerende som har haft et særligt
fokus i år.
Camilla E: Heidi vil fortælle lidt mere om det senere.
Karina Cæsar Borum: Akustik er det noget, vi skal forbedre.
Christian: Det er primært det, der er fokus på.
René Hauge Førrisdahl: Det bekymrer mig, at vi igen taler om vækst og sætter tal på, hvad vi som kirke
skal nå, som vi før har gjort.
Christian C: Jeg håber ikke, du hørte, at de tal, som der stod på skærmen. Jeg har personligt
meget forbehold over for tal, men jeg er også blevet udfordret på, at der er forskellige faser,
som vi som menighed skal gå igennem. De sidste 2-3 år har handlet mere om kærlighed til
hinanden, som man ikke skal sætte tal på. Men jeg tror, det er godt for os på staben at tænke
over, hvad vil vi gøre, hvis vi var dobbelt så mange for at hjælpe os med at forberede os på det
som, Gud forbereder os på. Vi har ikke sat tal på vækst, men vi oplever, at det, som vi oplever
Gud gør i vores kirke. Hvis det er noget andet, han ønsker at gøre, så må han gøre det. Vi stoler
på, hvad Gud ønsker at gøre. Tak for dit spørgsmål. Vi skal være opmærksomme på, hvad det
gør, og lige nu tror jeg, det er en hjælp for os.
Forberedende oplæg til proces tid
Summe-grupper over de søndage i det nye år, hvor der ikke er gudstjenester i Kristuskirken. Oplæg til
samtale for: Gå-meditation, besøg til den lokale folkekirke, samarbejde med Regen evt. på Amager,
Eftermiddagsgudstjeneste for unge voksne, Helsingør, lokal konference m. Den Lyttende Kirke og
Bethlehemskirken, Skovlunde gudstjeneste i lokalcenteret m. plads til børn og lækker frokost, Husum
m. fællesskab, bøn og brætspil i Virum.
Opsamling på procestid: Vinter uden kirkesal- en mulighed for BVM!
Amager: Vi vil gerne lave noget på den lokale skole, hvor man kan invitere andre med.
Skovlunde: Fællesskab hvor alle kan være sammen 1. gang med fokus på Royal Rangers.
Helsingør: En by med stor nød, de tre gange kunne være med fokus på det at rykke ud af København.
De unge: Vi har talt om det praktiske. Vi har brug for hjælp.
Folkekirken: Hvordan kan vi bidrage og lære af Folkekirken.
Radius: vil gerne invitere til noget den første søndag i måneden, men har brug for et større lokale.
Valg til menighedsråd inkl. Præsentation af menighedsrådet
a. Stefan Poulsen er udtrådt i valgperioden og erstattet af suppleant Vibeke Hauge Førrisdahl. Der
blev givet særlig tak til Stefan for hans tid og kræfter i MR.
b. Camilla Engrob, Vibeke Hauge Førrisdahl, Berit Falch Madsen blev genvalgt.
c. Benjamin Hansen blev valgt som suppleant til menighedsrådet.
Heidi og BUO Lokalgruppe
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BVM har lavet en lokalgruppe, som er for både børn og unge, som gør det muligt for os at få hjælp og
ressourcer til arbejdet med børn og unge i kirken. Samt at medlemmerne har mulighed for at søge
midler gennem DUF puljen. Opfordring til medlemskab for BBU for både børn og unge og til at skifte
medlemskab for fra globalt medlemskab til lokalt, da vi så får mere ud af det.
Økonomistatus v. kasserer Kristoffer Karkov
Det ser ud til, at vi kommer ud af 2019 med et lille underskud. Det endelige regnskab vil blive fremlagt
på forårsfesten. 2020 er et år med flere aktiviteter pga. vores indsats primært med
eftermiddagsgudstjenester, som koster mere. Derfor er der med de givne tilsagn et budget med
150.000 kr. i underskud for 2020. Kristoffer delte egen vandring ang. givertjeneste til inspiration.
Budget for 2020 v. Christian Callesen og Camilla Engrob
Christian C fremlagde, at 2020 primært vil være et fokus på studenterområdet, og at unge må lære Gud
at kende.
Camilla E: Vi oplever, at der er en vækst i vores kirke m. de ting, vi investerer i. Heidi er blevet
fastansat, og det er noget, som vi helt sikkert kan se vækst og resultater af.
Spørgsmål:
Henrik Okholm: Dejligt at se at MR tager beslutninger i tro. Hvad kan vi drømme om, hvis vi får flere
penge?
Christian C: De unge har stort fokus. Det kunne være fedt med flere ressourcer på sekretariatet.
Drøm om at se menigheder skyde op mange steder, og det vil for det meste betyde at ansætte
nogen. Det digitale nærvær er noget, vi ikke er begyndt at arbejde ordentligt med. Der tror jeg
godt, vi som kirke kan være mere til stede.
Berit Madsen: Nogle gange vælger vi i MR ikke at bruge budget på, men i stedet giver vi
indsamlinger til disse sager som f.eks. KFS, men andre ting mener vi er så vigtige, at de skal på
budgettet.
Anika Follman: Jeg kunne godt drømme om endnu mere Alpha og dagpleje, babysalmesang der, hvor vi
ved, der mangler ressourcer i København.
Camilla E: Heidi og Helenes stillinger er også at servicere andre kirker med deres kompetencer
og ressourcer vi som kirke har, så det er helt sikkert noget, vi tænker over og kan tænke mere
over.
Præsentation af ny hjemmeside v. Benjamin Hansen
Esben Gadsbøll: Bliver podcasts lagt op mere løbende? Hvordan kan man få information, hvis man ikke
er på Facebook, derfor er der noget information, som jeg ikke får, kan man gøre det på en anden måde?
Benjamin: Ja, podcast bliver lagt op. Det med Facebook, der vil på den nye hjemmeside være
notifikationer fra Facebook, så man fremover vil kunne se på hjemmesiden. Men jeg vil tage det
med videre, da jeg tror, det godt kan blive mere velintegreret.
Peter Madsen: Hvordan kan man bedre finde ting på hjemmesiden, f.eks. Gåmeditation skal man vide
ligger under fællesskaber.
Benjamin: Ja, det er noget, vi kan se mere på, det er også muligt at søge på hjemmesiden som
man der er sikret og finde det.
Valg af revisor og evt.
MerRevision blev genvalgt.
Eventuelt
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Pernille Solhøj Kristensen: Vi mangler flere ledere til juniorgruppen, så hvis der er nogen, som oplever
et kald til dette, så kom frem.
Heidi Svendsen: Ekko for samme emne til børneledere.
Simon Kofod-Svendsen: Er der en grund til, at der er nedgang i medlemskab?
Christian C: Der er ikke kommet så mange til Byens-hvad-for-noget, og det er noget, vi ikke har
givet så stort fokus på. Men vi ved pt. ikke hvorfor, folk ikke bliver medlem. De, som er taget
videre, er fordi de er flyttet fra København og helt organisk.
Afrunding og lovsang
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