
    
 

Nexø Frikirke 

 

Menighedsmøde i Nexø Frikirke 
 

Søndag d. 20. august 2017 kl. 13.30 
 

 

Dagsorden 
 

1)  Velkomst v. Hasse 

2)  Valg af ordstyrer og referent 
3)  Økonomi status 

4)  Stolelift 

5)  Samtale om fællesspisning eft. Gudstjenesten 
6)  Ændringer i lederteamet 

7)  Eventuelt 

 

Referat 
 

Ad 1) Velkomst 

Velkomst og indgangsord ved Hasse. Bøn. 

 
Ad 2) Valg 

’Vores allesammens’ Bjørn og Birthe blev valgt som hhv ordstyrer og referent. Til 

stede i salen var ca. 50 personer.  
 

Ad 3) Økonomi 

Mette (Kirken)  
Det er en stor glæde og velsignelse at kunne fremlægge halvårsregnskabet. Ved 

Årsmødet i marts råbte vi vagt i gevær og udsendte et ’økonomibrev’. 

Tusind tak til jer, der har givet mere, og til jer, der er begyndt at give. Januar/februar 

var temmelig dårlige, marts sprængte helt forventningerne.  
Vi har nået 51% ved halvårsregnskabet i indtægter, udgifterne balancerer 

Mette gennemgik regnskabet. 

Underskuddet på 77.000 dækkes af ventende indbetalinger fra Tips og Lotto og Dansk 
Missionsråd (Søren og Lisa) samt moms på ca. 200.000 kr. inden årets slutning. 

Helt fantastisk. Vi er dybt taknemmelige. TAK. 
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Per (Skibet) – også positivt, det viser et overskud på godt 52.000 kr.. For at spare 
renter, har Skibet udlånt 150.000 til Kirken, som kommer retur, når indtægten på ca 

200.000 kr. kommer til kirken sidst på året. 

Per og Anders er gode til at få lejet ud på kollegiet, så der ikke står tomme værelser. 
Det betyder meget for driften. TAK til jer.  

 

Steffen (Store investeringer)  

Der er mange muligheder for at bruge overskuddet på vores regnskab. Steffen elsker 
at gå i Byggemarkeder! Og huset trænger til løbende investeringer, så der er nye 

ønsker, når der er godt med penge i kassen.  

 
Der er etableret nyt badeværelse hos Noomi og Leif her i foråret for ca. 58.000 kr.. 

 

Fyret i kælderen trænger til udskiftning. Tør ikke sætte beløb på. 
Taget over denne bygning er 50 år, normalt holder det 40 år, så det er allerede på 

overtid. 

Varmesystem til regulering af varme vha et ur. Steffen. 

Varmepumpe.  
Energitjenesten vil blive kontaktet mhp at finde den bedste energimæssige og 

økonomiske løsning. 

Tagrenden bør ordnes. 
Tørretumbleren er ved at stå af. Mihai kan måske får gode %’er 

Fin – hvad ville fjernvarme koste? Steffen eller gruppe må regne på det. Niels mener, 

det er undersøgt, og at det ville blive alt for dyrt. 

Hvad med solceller, hvis vi skal ordne tag? Det må Energitjenesten også kigge på. 
 

 

Ad 4) Stolelift 
Ved årsmødet fik vi lov til at arbejde videre med etablering af en stolelift. Vi har nu 

fået en byggetilladelse, så nu søger vi opbakning til at benytte efteråret til at søge 

forskellige fonde. Det er dejligt, hvis vi herigennem kan få midler til dette, men har 
mulighed, når vi får penge tilbage sidst på året, selv at sætte projektet i gang.  

Mona Lise bemærkede, at det er svært at søge fondsmidler, hvis et projekt allerede er 

i gang; der er forskellige deadlines og afgørelsestidspunkter i efteråret. 

 
 

Ad 5) Spisning om søndagen 

Menighedsledelsen mener, at spisningen om søndagen er et meget værdifuldt aktiv, 
både for ’gamle og nye gæster’. Fællesskab omkring måltid er så meget værd og er 

med til at gøre Nexø Frikirke til netop det, den er. Det var noget af det, som Hasse 

især bemærkede, da han besøgte os den første gang, og det hører vi også fra mange 
andre. 

 

Da vi lige pt. står med kun halvdelen af madholdene besat, er det tid til en snak. 

Ordet blev givet frit - vi skulle ikke beslutte noget, men tilkendegive, hvad der er 
vigtigt for den enkelte og komme med idéer til løsningsforslag. 

 

Den nuværende struktur er en turnusordning med 12 hold på 12 uger. Derefter 
starter den forfra, så man altid kan regne sig frem til. Der er i udgangspunktet 2 på 

hvert hold. Der laves normalt mad til 70-80 personer, der kommer en sms-påmindelse 

fra Kontorgruppen, og budgettet er ca 12 kr. pr. person.  
Et måltid mad koster 25 kr., børn og gæster er gratis. 
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Birthe remsede i flæng de kommentarer og forslag, der er kommet ind før mødet, op:  

 
 Vi holder os til alm. dansk frokost og følger indkøbslisten. Ingen behøver at 

overgå hinanden med fantasifulde retter .... 

 3-deling af søndagens opgaver: Der er købt ind på forhånd (fx onsdag) – 
madlavning - hjælp til opvasken  

 Holdene gøres større, hvis ønsket  

 Fællesmøde for alle madhold - evt. med udefra kommende inspiration - evt. 

tilbagevendende 
 Mad kun én gang om måneden (hvem laver så kaffe de andre dage?) 

 Kun mad hver anden søndag, lige eller ulige uge (vil måske afskære nogen pga 

arbejde) 
 Kun mad på udvalgte søndage (Hvem vælger og organiserer? Kan menigheden 

finde ud af, hvornår, der er så er mad?) 

 Fællesskabsgrupperne har madturnus - således kommer der (måske) flere på 
holdene, men frekvensen bliver hyppigere. 

 Alle potentielt frivillige menighedsmedlemmer bliver sat på hold (prikkes) fra 

kontoret 

 Potentielt mulige frivillige får en direkte henvendelse fra kontoret 
 Vi kan bruge éngangs-service (der lød et nej tak fra salen….) 

 Vi kan overgå til Potluck – sammenskud 

 Vi har kundekort til Kvickly og Fakta, så man behøver ikke have økonomisk 
udlæg. 

 

Jonna:  Det med, at Fællesskabsgrupperne står for maden er en fantastisk ide 

Uffe:  Kan man udlicitere for et beløb? Købe sig til ydelsen? Én/flere, som fast 
laver mad…… 

Ruth: Det hårdt både at lave mad og vaske op 

Steffen: Jeg ser det som en sjov og god opgave. Ofte bruges 8-9 timer, men er 
glad for at kunne betjene sin ’familie’. Synes, at det giver tilfredshed at 

handle selv, og at folde hænderne inden indkøb og købe billigt ind er en 

gave. Vigtigt med frihed til at lave det, man synes.  
Lene-M.: 3 hold vil ikke fungere. Så er man låst fast. 

Annie: Synes, at det er godt, at der er handlet ind på forhånd. Det gør det enkelt, 

så det kan overskues. At lave mad til 80 er en stor opgave. Den der laver 

mad skal ikke vaske op. 
Torben: Rigtig fint, som det kører nu med hver 12 uge. Det vil være en stor hjælp, 

hvis andre ville tage opvasken. Også godt med frihed til at lave det, man 

vil. Støtter ikke indkøb i forvejen. 
Fin: Gentager Steffen og Torben. Tilbud og fantasi, men opvasken gør, at 

dagen bliver rigtig lang. 

Birthe: Modellen behøver ikke at være ens fra uge til uge. Nogle hold kan bestå af 
flere, evt. en Fællesskabsgruppe, andre hold kan benytte sig af 

muligheden for at få handlet ind forinden, og andre igen en helt 3. løsning. 

Vi skal bare vide, hvem der står for maden, og hvilken hjælp, man ønsker. 

Irene: Vi (Irene og Niels) vil gerne være sammen med Anne Mari og Poul på et 
hold, så de er 4. Fint med frihed 

Mona Lise: Ja, vi mangler folk, så bare byd ind. Der var nogle unge på et madhold på 

et tidspunkt – kunne de måske byde ind igen? Eller måske hjælpe med 
opvasken? 

Lene H: Vi kunne spare på opvasken ved at lave sandwich, der kan spises med kun 

en serviet. Det har man gjort i Red Barnet, så det vil Lene og Leo gerne 
stå for 
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Mie: Potluck HVER søndag er en dårlig idé, men en gang i mellem i 

turnusordningen. God idé at kunne sende en indkøbsliste til kontoret inden 
onsdag og få købt ind, ellers hænger man selv på den….. 

Dawn: God idé med fællesskabsgruppe på maddage. Man kunne jo også have en 

faste-søndag uden mad 
Ruth: Der kunne laves en liste, hvor man kunne skrive sig på til opvask. Foreslår 

en opslagsbog med forskellige opskrifter til store portioner. Ikke tilhænger 

af fællesskabsgrupper. Inviter-nogen-med-hjem-spisedag. Spare 

arbejdskraft ved indkøb af tørretrolleys til tørring af service. 
Mogens: Fællesskabsgrupperne er vigtige i andre sammenhænge, men ikke som 

madlavere. Lad os prøve at fylde de dage op, hvor der mangler. 

Hasse: Dejligt med en åben diskussion. Fællesskabsgrupperne – uden at det er 
gruppelederne, der er tovholdere – kan jo byde ind på en søndag. ”Vi 

unge”, Mona Lise, vil gerne hjælpe. Der er ikke råd til med 25 kr. at købe 

det udefra. Køb og salg af mad – køkkenet er gammelt og ikke godkendt, 
det vil blive kompliceret. 

Lene: I nogle fællesskabsgrupper er der i forvejen folk på 2 forskellige madhold, 

men man kunne i FG opfordre dem, der ikke kommer i kirken, til at være 

med på et madhold. 
Ann-Jeanett: Godt med 12 hold, modellen er god. Og med Leo/Lene + 

Irene & Co + evt. nogle af de unge, er der nye hold på vej. Godt med 

hjælp om onsdagen til at få handlet ind eller planlagt/beregnet forbrug. 
Birthe: Kunne man benytte sig af Potluck ved afbud/tomt hold en sjælden gang? 

Michael: Hører, at vi synes, at det er vigtigt med spisning. Vi sidder her ca. 50% af 

menigheden, og vi er på bølgelængde. ”Jeg har et ansvar”, det skal vi 

have bredt ud. 
Niels: Vil gerne byde ind med opvask om søndagen, når han er der 

Calle: Henviser til 1. Korintherbrev, 17-22, hvor Paulus skælder ud på 

menigheden. Vi oplever i dag modsætningen, hvor vi har en god og 
fornuftig debat og kan se vigtigheden af, at alle får del i fællesskabet, hvor 

nadver og det at spise sammen er helt centralt. Det er så opløftende. 

 
Efterfølgende har Daniela og Martin tilkendegivet, at også de gerne vil tage ansvar for 

et madhold. 

 

Ad 6) Ændringer i lederteamet 
Fra efteråret sker ændringer. Vores ledelse har i længere tid bestået af Mette, 

Michael, Steffen, Gitte, Martin, Uffe, Leif og Hasse samt ægtefæller, der også er en 

naturlig del af ledelsen. 
 

Leif og Uffe ønsker at stoppe. Tusind tak til jer begge, I kommer stadig i menigheden 

og er med til at løfte. Uffe og Susanne flytter på sigt til Frederikssund. Har sat gården 
til salg og ønsker på sigt at tilbringe noget af deres tid i Spanien. 

Bøn for begge par. 

 

Steffen   Overordnet ansvarlig for bygningsdrift  
Lene og Steffen  Agape Indien 

Martin  Leder af Fællesskabsgrupperne 

Michael   Bøn  
Mette   Børn og samarbejde med Værftet 

Gitte   Mercy Outreach og menighedslejr 

Hasse   Alt det andet…… 
 

Vi har brug for menighedens forbøn. Ledelsen ønsker at tjene og bære menigheden. 

Vi brænder for Guds rige sammen. Bøn for ledergruppen. 
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Ad 7) Eventuelt 

 
Michael orienterede omkring bøn. 

 

Det har vi nu: 

Onsdagsbøn kl. 10-11, med samvær efterfølgende.  
Bøn for byen 1 gang om måneden i Kirkeskolen 

Forbøn om søndagen.  

Soaking den sidste søndag i måneden kl. 19-21. 
 

Kommende tiltag i efteråret: 

Healing Room (Ulla og Calle) – tirsdag aften, hvor der er andre i huset….  
Fredagsbøn – for de arbejdsramte, der ikke kan deltage om onsdagen. Der kommer 

mere info (Steffen og Michael)  

 

Benedikte:  Vedr. udmelding fra Partner In Harvest (PIH)…. Ved Årsmødet blev det 
oplyst, at vi skulle vedtage dette på 2 på hinanden følgende møder, hvis vi 

skulle træde ud. Ved håndsoprækning var man på årsmødet enighed om 

ikke at fortsætte. Hvorfor er det ikke et punkt på dagsordenen til i dag?  
Hasse: Fordi man efter årsmødet fandt ud af, at vedtægterne ikke krævede flere 

møder, så vedtagelsen fra årsmødet er dermed gældende. Vi er stadig 

’venner’ med PIH. 

 
 

Tak til alle de fremmødte for et godt møde! 

 
 

 

 
 

 

 

 
Referent: Birthe Marie Julin Riisager 


