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1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Godkendelse af referat for 2021 (bilag 1)

3. Beretninger for 2021

4. Godkendelse af regnskab 2021 (bilag 2)

5. Valg af medlemmer til menighedsrådet (bilag 3)

Efter tur afgår Marien van Beest, Benny Gohr Jensen, Peder Vinkel og Bo Lundgaard. Marien, Benny
og Peder genopstiller ikke

Opstillede kandidater: Bo Lundgaard, Hanna Bruun, Linda Augustinus og Lisbeth Lykke Christensen

6. Valg af suppleanter til menighedsrådet (bilag 4)

Opstillede kandidater: Gert Kruse og Kristian Sloth

7. Valg af revisor (bilag 5)

Opstillet kandidat: Dorthe Dam

8. Vital – de næste skridt

Vi tager flere skridt hen mod relationspagten og ser på nogle af de udsagn der har været sagt til bl.a.
seneste menighedsmøde

9. Behandling af indkomne forslag (bilag 6)

Revidering af vedtægter. Det Danske Missionsforbund har skiftet navn til Evangelisk Frikirke Danmark,
betegnelsen ”Forbundsrådet” har skiftet navn til ”Landsledelsen”. Menighedsrådet foreslår revidering af
kirkens vedtægter således at navne og betegnelser stemmer overens med gældende

10. Godkendelse af budget 2022 (bilag 2)

11. Orientering fra menighedsrådet

12. Orientering fra Evangelisk Frikirke Danmark

13. Orientering fra FrikirkeNet

14. Orientering fra Vestermarkskirkens børn og unge

15. Eventuelt

Hvis du er forhindret i at deltage til årsmødet og alligevel gerne vil stemme, kan du hente stemmesedler i
informationen i forbindelse med gudstjenesten. Vi har valgt denne fremgangsmåde for at imødekomme
eventuelle misforståelser i form af anonyme brevstemmer. De udleverede stemmesedler er stadig anonyme,
men vi vil registrere, at du har modtaget en stemmeseddel og kun autoriserede stemmesedler er gyldige.

Brevstemmer skal, ifølge vedtægterne, afleveres hos formanden inden årsmødets begyndelse.
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Marien indleder mødet med at sige tak til Katrine og Lauren for
deres ansættelse det sidste halve år, med tak for alt det I har
givet til kirken. Gud velsigne jer i fremtiden. Ina overrækker
dem en gave som tak.
Marien fremhæver årsrapporten hvor man kan læse hvad der
er sket i 2020, selv med begrænsninger. Vi har set vi har
kunnet udvikle nogle ting hvis ikke vi havde begrænsninger –
livestreaming, muligheder for online møder. Vi ser
fortrøstningsfuldt fremad. Tak til alle frivillige der har gjort en
kæmpe indsats, tak til vores ansatte der viser at de holder ud.
Da jeg i januar skulle skrive til årsrapporten, tænkte jeg hvad
det skulle handle om, fik ordet ”Høsten er stor, arbejderne få”.
Vi har prøvet gennem længere tid at få ansatte til de unge og
til køkkenet, vi fik ikke nogle henvendelser i lang tid. Der er
kommet medlemmer til, velkommen. Der er kommet
ansøgninger til de opslåede stillinger. Høsten den kommer, vi
skal være taknemmelige at vi har den mulighed. Når vi har
medlemsoptagelser, læser vi fra Apg. Gerninger 2, 42 om den
første menighed. Paulus brev til kollosenserne, en opmuntring
til os at vi lytter til Paulus. Læste fra Kollosenserne 3, 12-17.
Efterfølgende bøn.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Menighedsrådet foreslår Heidi Lundsteen som dirigent, valgt
med klapsalve.
Heidi takker for valget, opfordrer til at huske Katrine og Lauren
i bøn, sig dem tak for det de har været med til.
Foreløbig dagsorden var offentliggjort i ugen op mod jul 2020 i
Nyt fra rådet samt ved opslag i kirken og på hjemmeside.
Første dato var fastsat til 28. februar 2021, dato flyttet nogle
gange grundet forsamlingsforbud under Covid19 (Force
majeure). Endelig dagsorden udsendt pr. mail d. 5. juni og pr.
post d. 6. juni.
Der er 69 stemmeberettigede, der er afleveret syv
brevstemmer.
Valg af stemmetællere: Benny Gohr Jensen (fra
menighedsrådet) samt Susanne Johansen og Lisbeth
Christensen.

2. Godkendelse af referat for 2020 - bilag 1
Godkendt ved håndsoprækning.

3. Beretninger for 2020, supplerende kommentarer
Ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål.

4. Godkendelse af regnskab 2020 - bilag 2 v/Bo Lundgaard

En rigtig sund økonomi, et overskud på knapt 260.000 kr., en
meget gavmild menighed, både til menighedens arbejde og til
missionsprojekter. Vi har ikke haft de ansatte som vi har
budgetteret med. Til gengæld blev vi gældfri, som kan give et
råderum. Vi valgte at give menigheden i Haderslev en gave på
50.000 kr. til deres projekt omkring ny bygning.
Årsager til driftsresultat:
Færre gaveindtægter   - 23.000
Mindre indtægter fra udlejning  - 19.000
Menighedsweekend ikke afholdt  - 35.000
Willow Creek blev virtuel    - 8.000
Koncerter    - 12.000
Tilskud fra Billund + juledekorationer + 12.000
Ikke ansatte som forventet   + 232.000
Ekstra lønrefusion   + 61.000
Ingen volontør efter sommeren 2020 + 30.000
Få udgifter til menighedsweekend  + 40.000
Sparet på El, vand og varme   + 30.000
Ekstra på vedligehold (gulv+lamper)  - 24.000
Sparet på nyanskaffelser   + 20.000
Ekstra på værnemidler   - 18.000
Gave til Haderslev   - 50.000

Vi er blevet pålagt årlig afskrivning på vores kirkebygning på
52.978 kr. I 2020 er den dobbelt, da det er en efterpostering
fra 2019. Det er en papirformalitet, dog bliver vores bygning på
papiret mindre værd, om det gør noget for om vi skal låne
penge i bygningen på et tidspunkt er usikkert.
Vi bruger ca. 45% på løn.
Regnskabet for 2020 blev godkendt ved håndsoprækning

5. Valg af medlemmer til menighedsrådet - bilag 3
Ina Christesen - 70 stemmer
Henrik Dam - 66 stemmer
Peter Bergholt - 65 stemmer

6. Valg af suppleanter til menighedsrådet - bilag 3
Hanna Schrøder Bruun - 67 stemmer (1. suppleant)
Ejvin Kortegaard - 66 stemmer (2. suppleant)

7. Valg af revisor - bilag 4
Carola Knudsen - 72

8. PR og kommunikationsindsats i 2021 v/Henrik Dam
Ved budgetdrøftelse i december kunne vi se at meget var
lukket ned, samtidig med at vi var dybt taknemmelige for det

Referat fra Vestermarkskirkens årsmøde 2021
Bilag 1
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der blev lavet – online gudstjenester, fastelavnsboller,
hilsner. Det er kirke, det er pulsslag, vi snakker tro.
Spørgsmålet var hvad vi kommer tilbage til og hvor mange
der kommer. Hvad kommer vi tilbage til, hvad har Gud gjort
i denne tid og hvad kommer han til at gøre? Vi ville gerne
sætte ressourcer af til at give synlighed på Gud, folk skal
ikke se Vestermarkskirken men Jesus, kirken er et redskab
til det. Vi har altid haft PR på budget, vi har spændt buen
lidt mere og har sat 50.000 kr. af i år. Vi tænker at den
næste tid vil vi være lidt mere synlige på egnen – en ny
hjemmeside er på vej, vores logo er rentegnet uden at det
er lavet om, reklamer med logo (bl.a. kuglepenne som en
ting man nemt kan lade ligge nogle steder), online
synlighed, sponsorskilte, mere synlig på Facebook med
bl.a. boostning af opslag.
Vores synlighed på Facebook bl.a. for BUS aktiviteter tror vi
er vigtigt, det er tænkt som et redskab.
Når året er gået, vil vi se på hvad det har givet og hvad vi
skal gøre fremadrettet. Bed om at vi må nå længere ud i
vores by, minde folk på at vi er her. Når du ser en ny i
kirken så hils på vedkommende så de føler sig velkomne.
At føle sig set er vigtigt.
Vi skal stemme om det senere på budget.

9. Behandling af indkomne forslag
a) Godkendelse af Projekt Børnebus

Bussen holder parkeret her ved kirken i dag, ved
at det bliver fradragsberettiget kan en gave dertil
trækkes fra i skat.
Menighedsrådet foreslår at Projekt Børnebus
godkendes som fradragsberettiget projekt i
Vestermarkskirken.
Skriftlig afstemning: Ja – 73. Nej – 0. Blank – 3.

b) Forslag vedr. ændret valgprocedure til
menighedsrådet
Jeg foreslår at man højest kan vælges for 3
perioder i træk. Herefter er man ikke valgbar i en
periode (2 år) hvorefter man igen har mulighed for
at stille op. Dette vil give en mere kontinuerlig
tilgang af nye resurser til rådet og vil gøre det
lettere at stille op for måske 1 eller 2 perioder hvis
det er det man har mod på. For at undgå tomme
pladser vil det være muligt at tage en periode mere
dersom der ikke er opstillet nye kandidater inden
for tidsfristen til årsmødet.
Det kan være der skal være en overgangs periode
de første 2 år for at undgå at hele rådet skifter på

en gang, men herefter tror jeg der vil blive en
naturlig tagen ansvar fra alle medlemmer til at
udfordre enkeltpersoner til at tage en periode i
menighedsrådet.
Mvh Kristian Sloth

Menighedsrådet støtter ikke det indkomne forslag om
ændring af valgprocedure til menighedsrådet, men vi
værdsætter forslaget, da det bringer opmærksomhed på
emnet.
Vi mener, at det enkelte menighedsrådsmedlem er kaldt til
den tjeneste, menighedsrådet udfører og at det enkelte
menighedsrådsmedlem ved hvert valg må forholde sig til sit
kald. Når et medlem har besluttet ikke at lade sig
genopstille - eller som i forslaget skal udgå efter tur - vil det
være uhensigtsmæssigt alligevel at genopstille, hvis der
ikke er andre kandidater. Det er vigtigt at menighedsrådet
består af personer med forskellige evner og tjenester og vi
ser en risiko for et svagere menighedsråd, hvis udskiftning
sker automatisk og ikke i Guds timing. Vi anser kontinuitet i
Vestermarkskirkens ledelse positivt, da det sikrer stabilitet
af opgaveløsning og længerevarende fokus i visionært
arbejde. Vi håber, at alle menighedens medlemmer løbende
vil søge Gud for vejledning om, hvem der skal indgå i
ledelsen og både selv være villige til at opstille eller
opfordre andre til opstilling, når Guds kald er der.
Med venlig hilsen menighedsrådet

Kristian Sloth: I påsken havde vi besøg af nogle
gode venner hvor vi blandt andet kom ind omkring
dette, snakken der og hvad jeg har hørt tidligere,
gjorde at jeg stiller forslaget. En ting er vores
vedtægter, som nogle giver udtryk for, er det mere
teoretisk frem for demokratisk. En turnusordning
gør at vi må stille os til rådighed eller opfordre
andre, foreningsarbejde har nogle gange en
tendens til at køre derudaf uden fokus på
udskiftning i en ledelse. Jeg synes det er et
problem når vi stemmer om i dag tre kandidater til
rådet der føler sig kaldet til en periode mere til
rådet, føler jeg mig kaldet skal I tage stilling til
hvem der skal stemmes ud, det kan afholde nogle
fra det. Skal vi holde det som et demokrati skal vi
gøre det så det er nemt at stille op, hvis vi gerne vil
have at alle i menigheden tænker og byder ind, er
vi nødt til at gøre det tilgængeligt. Jeg tror ikke der
er nogle der er uegnet til at sidde i rådet. Jeg er
selv ikke utilfreds med nogle af dem der sidder i
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rådet, ingen kritik af arbejdet, men ærgerligt hvis
nogle afholder sig fra at stille op.
Ina Christesen: Kristians overvejelser er gode, at
vi har fået det frem, er godt, man kan godt stille
modkandidater. Jeg har selv været på valg i år
men jeg har selv være ude og prikke en på
skulderen med den risiko at jeg kunne ryge ud.
Forslaget har været en øjenåbner i rådet, jeg tror
godt man kan være flere på valg samtidig med at
det er Guds kald.
Kirsten Hansen: Hvis man kun kan være med i tre
perioder, kan det så ikke nemt blive sådan at det
kun er dem der mangler der bliver foreslået?
Hanna Bruun: Kristian nævnte at flere har nævnt
nogle der ikke vil stille op hvis alle er på genvalg,
det er ikke min oplevelse.
Frank Engslund: Tre ting – Guds kald i denne snak
bliver lidt mystisk for mig med den opfattelse, Gud
kan godt bære at vi er demokratiske. Jeg vil ikke
opfatte mig som modkandidat, men medkandidat.
Lidt for teknisk matematisk med et eksakt tal som
dette, giver Ina ret i at indlægget er godt, en
kommunikationsopgave for rådet.
Ketty Søgaard: Det har været brugt tidligere at
dem der genopstiller at det ikke bliver sagt. Hvis
man siger hvem der er på valg, signalerer det
knapt automatiks.
Flemming Schrøder: I min optik er det
menighedens ansvar at der er kandidater der vil
stille op. Der skal snakkes om det i menigheden
op til årsmødet.
Mette Sloth: Hvis man er ny og gerne vil ind er det
overskueligt at være med. Det kan være
skræmmende hvis man oplever at flere har været
med i mange år, det vil måske gavne.
Bjarne Christesen: Hvis man ikke genopstiller, er
man ikke på valg, så kan man vælge at være med
i en periode.
Chris Engslund: Hvis man vedtager det som
Kristian foreslår, kan det gøre at mange er skiftet
ud inden for kort tid. Jeg støtter at vi opstiller nye
kandidater, det kan man godt arbejde med. Dette
er vel en ændring af vores vedtægter, der er vel
nogle spilleregler.
Henrik Dam: Det er en ændring i vores procedure,
ikke i vedtægterne.

Jesper Slob: Fedt med opmærksomhed på dette,
ser det som et kulturproblem, en procedure vil ikke
ændre problemet, det handler om kulturen.
Ejvin Kortegaard: Spændende snak, det kan give
en frihed hvis man ikke længere vil.
Bjarne Christesen: Jeg håber dem der sidder i
rådet, har lyst.
Ina Christesen: Valgproceduren – medlemmer i
rådet skal to måneder før angive om man vil stille
op.
Gabby Pascu: Hvis en suppleant midt i en periode
afløser en der teknisk set skulle have været ude,
hvad så?
Henrik Dam: Den suppleant stopper automatisk til
næste årsmøde, der er man kun valgt for et år. Så
kan vedkommende stille op til rådet. Det har været
rigtigt godt for rådet at få denne snak, og godt her i
aften, vigtigt med en sådan dialog. Rent teknisk er
der også nogle driftspunkter, rådet er ikke bare en
bestyrelse, skal vi køre efter dette forslag skal vi
have bygget en struktur omkring vores ansatte, de
kan komme i klemme i dette. Siger vi ja i aften,
skal vi overveje at bygge noget andet op.
Kristian Sloth: Lidt som Jesper siger, der er en
kulturændring der måske skal sættes skub i, nogle
gange skal man tale om det, skubbe på for at få
det ændret. Vi skal være gode til at tale om det. Vi
snakkede om det i Grow ledelsen, jeg spørger
dem hvem de kunne tænke sig at stille op til rådet,
jeg blev opmuntret over at de kunne se nogle. Vi
har et godt menighedsråd, det er komfortabelt, jeg
tror ikke det er sundt med så relativ lidt udskiftning
som der er.
Anni Schrøder: Det som Henrik siger, jeg håber at
der er en struktur omkring de ansatte uanset hvem
der sidder i rådet.
Henrik Dam: Der er en struktur, der er nogle
snakke som vi har haft der kan give lidt bekymring.
Vi skal sikre den struktur der er, den skal
bibeholdes ved en evt. større udskiftning i rådet,
det kan godt lade sig gøre.
Erhardt Fisker: Jeg er kommet her i kirken i en
menneskealder, en af de ting jeg altid har glædet
mig over, er initiativer fra menigheden når man
kommer til rådet, der er altid blevet lyttet, taget
positivt imod og bakket op. Selv om det er de
samme der er i rådet i længere tid, får vi også nye
impulser.
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Marien van Beest: Godt forslag, vi har mulighed for
at gå lidt i dybden med. Tænker jeg på mig selv,
når jeg går ud af menighedsrådet, så er jeg
allerede i gang med at finde på noget andet. Hvis
jeg skal ud efter turnus og der ikke er nye
kandidater, kan jeg blive spurgt igen, men så har
jeg nok ikke lyst. Det er vigtigt at der er kandidater,
som Jesper siger handler det om en kulturændring.
Vi skal huske at vi ikke gør det for os selv, vi gør
det for Gud.
Johannes Johansen: Der er sagt mange gode ting,
jeg glæder mig over at menighedsrådet har en
sådan kultur at I har lyst til at fortsætte.
Skriftlig afstemning: Ja – 8. Nej – 58. Blank – 10.

10. Godkendelse af budget 2021 - bilag 2 v/Bo Lundgaard
Lidt spøjst at præsentere årets budget, vi er 46% henne i
året. Vi kan selvfølgelig nå at rette nogle ting hvis det er.
Budgettet ligner meget budgettet for 2020.
Tekst 2020 2021
Fastholder gavebudget 1.500.000 1.500.000
Husleje NWM1        93.600    135.000
Menighedsweekend      35.000      35.000
Entré/deltagergebyr      75.000      75.000
GospelByChoise (+2105)      40.000      40.000
5 ansatte  1.222.000 1.222.000
Volontør forår (efterår?)      30.000      37.926
B&U arbejdet       45.000      45.000
Børnebus                 0        6.000
Billund                  0      30.000
Renter (+bidrag) forsvinder        6.000  0
Missionsforbundet    180.000    180.000
Reklame og sponsering      10.000      50.000
A/V udstyr - Livestreaming      20.000      40.000
Driftsunderskud 2021: Kr. 56.156
Vi har pt. 470.000 kr. stående i banken efter en periode hvor
indtægterne ikke har været store, pengene til Haderslev er
overført. Vi skal betale feriepenge på et tidspunkt. Pt.
mangler vi at bruge ca. 200.000 kr. på budgettet. Vi har kun
samlet ca. 400.000 kr. ind i gaveindtægter, ikke unormalt for
vores menighed.

Stern Johansen: Til budget for 2022, hvordan vil
lønudgiften estimeret se ud der?
Bo Lundgaard: Det vil jeg ikke pt. svare på  
Ejvin Kortegaard: Partnerskab med Åbne Døre,
kræver det noget økonomi? Vi kan blive udfordret
på at sende nogle afsted på missionsture.
Kirsten Dam: Vi skal også huske på at der er

negative renter på indestående.
Charley Stephansen: Vi er ikke pålagt at betale fast
til Åbne Døre, vi skal lave indsamlinger.

Budgettet for 2021 blev godkendt ved håndsoprækning

11. Orientering fra menighedsrådet
● Billund Christian Fellowship – to minutters video

præsenteret.
● Online spørgeskema v/Peter Bergholt
Vi havde i foråret et online spørgeskema, 54 besvarelser.
Flere gode resultater, ikke de store overraskelser, der ses et
behov for fokus på relationer, klynger og smågrupper hvilket
er noget vi vil arbejde videre på efter sommerferien. Enkelte
besvarelser gennemgået kort.
● Vital v/Charley Stephansen
For et års tid siden begyndte vi på vores Vital proces som
en del menigheder i DDM har været igennem. Vi skulle finde
ud af hvilken menighed vi er, vitalitetsteamet blev startet op.
Vi blev slået til hjørne af Corona, men vi har i teamet haft
det første møde i denne uge. Vi skal i gang med vores
relationspagt. Vi kommer til at samle en masse grupper
(smågrupper/arbejdsgrene/grupper på tværs) til at snakke
om nogle spørgsmål, hvorefter vi skal indgå en pagt. Heidi
Lundsteen, Henrik Dam, Marien van Beest, Henrik
Kjeldgaard, Mette Sloth og Charley Stephansen. Enkelte har
måttet trække sig, har nogle lyst til at være med er I
velkomne.
● Status på stillingsopslag til café og teen/unge v/Ina

Christesen
Tilbage i 2019 besluttede vi at vi ville have en
ungdomspræst igen på 20 timer pr. uge, efterfølgende en
caféleder på op til 20 timer pr. uge. Vi har haft
stillingsopslag på hhv. caféleder og ungdomspræst,
mulighed for at kombinere fra stillingerne, fire ansøgere til
samtale. Ansættelsesudvalget bestod af Anneke Slob og
Kirstine Damgaard fra Café Nymark, Lotte van Beest
Benner og Simon Pedersen fra BUS, Charley Stephansen
samt Benny Gohr Jensen, Henrik Dam og Ina Christesen fra
menighedsrådet. Vi har ansat Allan Hansen starter i august
som caféleder og ungdomspræst, Allan er i forvejen en del
af menigheden. Vi har forøget timerne for Mette Sloth fra 12
til 24 timer, de ekstra timer med fokus på
smågrupper/klynger, konfirmandundervisning, administrative
opgaver i Café Nymark.

Bo Lundgaard: Vi står med flere ansatte end
budgetteret med. Budget for 2022 skal vi måske
hæve, vi ønsker at caféen genererer økonomi for
den ansatte her. Da vi lavede et opslag til
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caféleder, var vores mål at økonomien løber rundt
inden for tre år.

12. Orientering fra Det Danske Missionsforbund v/Peter
Bergholt
Missionsforbundet har årsmøde lørdag d. 28. august, igen
her i VMK. Sidste år blev der stemt ændringer igennem så
hhv. repræsentantskabsmøde, forbundsråd og
missionsforstander skiftede titler til årsmøde, landsråd og
generalsekretær. Der var sidste år en
udskillelsesafstemning mellem tre navne; Fri Kirkers
Fællesskab, Evangelisk Frikirke og Missionskirken
Danmark (foreslået af forbundsrådet/landsledelsen).
Evangelisk Frikirke fik flest stemmer, landsledelsen har
ændret det til navnet Evangelisk Frikirke Danmark og det
skal i år stemmes op imod Det Danske Missions-forbund.
Sidste år stemte vi fra VMK blankt ved de nye forslag og
stemte for Det Danske Missions-forbund da vi ikke ønsker
en navneændring, vi går i år fortsat efter at beholde
nuværende navn.

13. Orientering fra Frikirkenet v/Charley Stephansen
Jeg er begejstret, den beslutning vi tog for fem år siden at
være en del af det har været godt. Det er et netværk af
frikirke i DK der kan tage hånd om forskellige sager. Den
sidste der har været ud fra udsendelsen ”Misbrugte børn”,
Firkirkenet er gået ind og har taget hånd om dem der blev
misbrugt selvom den omtalte kirke ikke var en del af
netværket. Frikirkenet er blevet rost for sin indsats her, de
er klædt på til at håndtere sager som disse. Frikirkenet
mener at præster på lige fod med psykologer og læger kan
tiltales og dømmes, de rejser det som et krav.
Der er initiativ til en konference ”Når kirken svigter” i
september, det er for alle ledere, den bredeste kirkelige
konference – 27 kirkesamfund og organisationer er gået
sammen omkring konferencen.
Der er politisk forslag om tvangsoversættelse af
prædikener til dansk, der har FrikirkeNet opfordret til at
rette fokus på problemet i stedet for at ramme bredt.
Frikirkenet laver en drejebog til vælgermøder, der skal
være vælgermøde her i kirken d. 31. oktober kl. 13.00. Vi
inviterer politikere og vil rejse nogle spørgsmål.
Koda har gjort streaming af gudstjenester permanent
gratis, der har Frikirkenet også været inde over.

Frank Engslund: Virkeligt godt gået af Frikirkenet
mht. Koda. Vi begynder nok at streame til flere
platforme, så kommer vi nok ud over det med at
lyden bliver lukket ned.

Henrik Dam: Frikirkenet har også hjulpet os med
alle retningslinjer omkring Corona.

14. Orientering fra BUS v/Lisbeth Christensen
Vi er rigtig glade for at der er kommet styr på
ungdomspræst.
Legestuen er her hver tirsdag, der er mange børn.
Børneklubben er startet op igen om mandagen.
VGK har 25-års jubilæum i år, de overvejer hvad de skal
gøre.
Der er Kirke i skoven i uge 27.
Spejderarbejdet er ikke lukket, men der er ikke ledere til
flok og trop. Vi arbejder videre med seniorspejdere fra 7.
klasse. Der kommer yderligere info ud omkring dette. Vi
ved godt at nogle tænker ØV, men vi har ikke nogen
ledere. I efteråret 2019 stod vi og ikke syntes vi havde
energien til det, vi skulle finde nye ledere hvilket ikke
lykkedes. Måske skulle vi have gjort mere der, men
Corona spændte lidt ben for det. Spejderne er ikke lukket
ned, vi har stadig alle tingene, vi har nogle ret unge blandt
seniorspejderne.

15. Eventuelt
Gitte Johansen: Jeg er begejstret, er glad for at
Allan er blevet ansat. Bed for os som ansatte, en
helt anden situation med flere. Jeg arbejder selv
med at skabe relationerne mellem mennesker, i
morgen er vi 18 kvinder på tværs i kirken der skal
mødes i vores sommerhus. Vi har gå-gruppe hver
tirsdag med folk i alle aldre. Vi er sammen på vej,
det er også en trosvandring.
Kristian Sloth: I foråret har vi haft en fantastisk tid
med Grow, online zoommøder med talere og vildt
spændende temaer. Vi har tænkt at vi gerne vil
invitere for alle, lægger vi opslag op på VMK
netværksgruppe er det for alle, er det opslag på
Grow Facebook så send jeres unge afsted.
Kirsten Hansen: Da Charley snakkede om Vital,
ikke en aftale men en pagt. Når en lider, lider alle.
Vi skal bede for dem der har det svært.

Heidi takker af for årsmødet.

Marien takker Heidi for styring af mødet og Peter for at
tage referat. Tak til alle der har været med, til de drøftelser
der har været.
Vi beder for vores ansatte.
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58 år og gift med Annette. Jeg har
været kasserer i Vestermarkskirken i 9
år og desuden arbejdet med klynge,
vedligehold, medlemssystem, GDPR,
udlejning og lignende. Jeg vil gerne
arbejde for en kirke, hvor der er plads
til alle. Den mangfoldighed som det
skaber, skal være med grundlag for fremtidens kirke.

Bo Lundgaard

Valg til menighedsrådetBilag 3

40 år, gift med Peter Bruun og sammen
har vi 3 teenage ’børn’. Vi bor i
Grindsted. Jeg arbejder i Ølgod hos
HTH Erhverscenter som projektleder.
Jeg stiller op til meninghedsrådet, da jeg
tror på det er rette tid for mig at bidrage
med de kompetencer jeg besidder
indenfor ledelse og trivsel.

Hanna Schrøder Bruun

46 år, gift med Søren Augustinus
Har 3 børn på 6, 11 og 15 år.
Uddannet pædagog. Arbejder som
pædagogisk leder i en vuggestue-
børnehave i Billund. Har kommet i Sorø
Frikirke og er tidligere medlem i
Vesterkirken i Stenum som begge også
er en del af Evangelisk Frikirke
Danmark. Jeg flyttede med min familie
fra Nordjylland til Grindsted i sommers.

Jeg er en visionær person, der brænder for lederskab
og ledelse i menigheden. Det er også, det jeg har
beskæftiget mig med i en del år via mit arbejde og i
kirken både i Sorø og i Stenum i forskellige
sammenhænge. Det gode lederskab er for mig især
vigtigt i en menighed med flere ansatte.
Derudover brænder jeg også for at se nådegaver i
funktion; at opmuntre og undervise i dette område.
Jeg er sikker på hver enkelt, har en nådegave, men
ikke alle er opmærksomme på deres nådegave.

Linda Reingaard Augustinus
49 år, gift med Flemming Lysholm
Christensen, 4 børn, lærer

Jeg vil gerne sidde i rådet, fordi jeg
håber at kunne være med til at gøre
noget godt for kirken. Jeg tror vi skal
have fokus på, hvad der får os tæt på
Gud og hvordan vi kommer længst ud
med Guds kærlighed. Det tror jeg, vi
bedst gør, ved at have fokus på, at alle gør det, de er
bedst til. Det kan godt betyde, at vi skal stoppe med at
gøre noget, før vi starter op med noget nyt.

Lisbeth Lykke Christensen

Bilag 4

Bilag 5

67 år, bor i Ansager
Gift med Hanne
Buschauffør og rejseleder

Gert Kruse

45 år, gift med Mette, har 3 børn
Affaldsvejleder ved Billund kommune

Kristian
Damsgaard Sloth45 år, gift med Henrik.

Vi har 3 skønne drenge!
Arbejder i Billund Bibliotekerne &
Borgerservice.

Dorthe Dam

Valg til revisor

Valg til suppleant
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Bilag 6

Revidering af vedtægter. Det Danske Missionsforbund har skiftet navn til Evangelisk Frikirke Danmark, betegnelsen
”Forbundsrådet” har skiftet navn til ”Landsledelsen”. Menighedsrådet foreslår revidering af følgende paragraffer i kirkens
vedtægter således at navne og betegnelser stemmer overens med gældende fra Evangelisk Frikirke Danmark.

§ 1 Navn og hjemsted
Menighedens navn er Vestermarkskirken og er stiftet i
1925. Tidligere navne: ”Tabor”, ”Det Danske
Missionsforbund” og ”Grindsted og omegns menighed”.
Menigheden er tilsluttet Det Danske Missionsforbund.
Kirkens adresse er Nymarksvej 1-3, 7200 Grindsted.

§ 1 Navn og hjemsted
Menighedens navn er Vestermarkskirken og er stiftet i
1925. Tidligere navne: ”Tabor”, ”Det Danske
Missionsforbund” og ”Grindsted og omegns menighed”.
Menigheden er tilsluttet Evangelisk Frikirke Danmark (tidl.
Det Danske Missionsforbund).
Kirkens adresse er Nymarksvej 1-3, 7200 Grindsted.

§4 Medlemskab af Det Danske Missionsforbund
Menigheden tilslutter sig Det Danske Missionsforbunds
kirke- og menighedssyn, bibelsyn og
sakramenteopfattelse, som er formuleret i kirkesamfundets
første synode1967.

Menigheden vil medvirke aktivt i Det Danske
Missionsforbunds fælles opgaver.

§4 Medlemskab af Evangelisk Frikirke Danmark
Menigheden tilslutter sig Evangelisk Frikirke Danmarks
kirke- og menighedssyn, bibelsyn og
sakramenteopfattelse, som er formuleret i kirkesamfundets
første synode1967.

Menigheden vil medvirke aktivt i Evangelisk Frikirke
Danmarks fælles opgaver.

§10 Tvister
Hvis der opstår uenighed i menigheden, som ikke kan
løses lokalt, kan Det Danske Missionsforbunds
Forbundsråd efter begæring af én af de implicerede parter
anmodes om at mægle. Opnås der ikke enighed, er
Forbundsrådets afgørelse endelig.

Forbundsrådet kan ligeledes mægle ved en evt. fordeling
af menighedens formue. Hvis der sker opløsning af
menigheden tilfalder menighedens formue Det Danske
Missionsforbund. Dog kan en menighed ikke opløses, hvis
den består af mindst fem medlemmer.

§10 Tvister
Hvis der opstår uenighed i menigheden, som ikke kan
løses lokalt, kan Evangelisk Frikirke Danmarks
Landsledelse efter begæring af én af de implicerede parter
anmodes om at mægle. Opnås der ikke enighed, er
Landsledelsens afgørelse endelig.

Landsleden kan ligeledes mægle ved en evt. fordeling af
menighedens formue. Hvis der sker opløsning af
menigheden tilfalder menighedens formue Evangelisk
Frikirke Danmark. Dog kan en menighed ikke opløses,
hvis den består af mindst fem medlemmer.

§11 Udmeldelse af Det Danske Missionsforbund
Udmeldelse af Det Danske Missionsforbund kan ske, hvis
beslutningen er vedtaget med 2/3 af menighedens
medlemmer på et menighedsmøde.

Menighedsmødets dagsorden skal bekendtgøres i Det
Danske Missionsforbunds tidsskrift med mindst to
måneders varsel. Samtidig skal Forbundsrådet med to
måneders varsel skriftlig indbydes til at deltage i mødet og
have lejlighed til at tale Det Danske Missionsforbunds sag.

§11 Udmeldelse af Evangelisk Frikirke Danmark
Udmeldelse af Evangelisk Frikirke Danmark kan ske, hvis
beslutningen er vedtaget med 2/3 af menighedens
medlemmer på et menighedsmøde.

Menighedsmødets dagsorden skal bekendtgøres i
Evangelisk Frikirke Danmarks tidsskrift med mindst to
måneders varsel. Samtidig skal Landsledelsen med to
måneders varsel skriftlig indbydes til at deltage i mødet og
have lejlighed til at tale Evangelisk Frikirke Danmarks sag.

Gældende vedtægter Ændringsforslag


