
    
 

Nexø Frikirke 

 

Årsmøde i Nexø Frikirke 
 

Søndag d. 19. marts 2017 kl. 13.30 
 

 

Dagsorden 
 

1. Velkomst  

2. Valg af ordstyrer og referent  
3. Godkendelse af referat fra 2016  

4. Årsberetning for 2016 

5. Gennemgang/godkendelse af årsregnskab for 2016 
    - Refleksioner over menighedens økonomi samt  

       præsentation af brev til menigheden om dette. 

6. Budget for 2017  

Kort kaffepause 
7. Velkommen til nye, der er blevet en del af Nexø Frikirke i 2016  

8. Samværspolitik 

9. Info og samtale om tanker for Nexø Frikirkes fremtidige netværk 
10. Eventuelt  

11. Bøn 

 
 

Referat 
 

Ad 1) Velkomst 
Velkomst og indgangsord ved Hasse  

 

Ad 2) 

Bjørn og Birthe blev valgt som hhv ordstyrer og referent. Til stede i salen var ca. 50 
personer. Bøn. 

 

Ad 3) 
Referatet fra 2016 blev godkendt. 

 

Ad 4) Årsberetning 
Hasse aflagde sin Årsberetning, der sammen med andre relevante bilag findes på 

hjemmesiden under login. Klapsalver og årsberetningen er dermed godkendt. 

 

Ad 5) Årsregnskab 
Mette gennemgik regnskabet for Nexø Frikirke 2016.  

 

Det har givet anledning til lidt grå hår i 2016, kirkens regnskab har ikke været 
supergodt, der er informeret undervejs. For første gang skal Mette fremlægge noget 

mindre godt, hvilket skyldes nedgang i indtægterne. Det budgetterede udgifter er 

holdt. Det giver anledning til refleksion. 

 
Mission, skole og børnepenge: Menigheden lægger ud for administration af Lisa og 

Søren. Det står derfor både som indtægt og senere som udgift. 
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Mad: Her vises et underskud, men tallet indeholder også almindelige udgifter til mad. 
Det løber næsten rundt med mad om søndagen, men vi opfordrer alle til at huske at 

betale for maden om søndagen, også muligt på MobilePay. 

 
Der er bogført forkert i indtægt vedr. til AFK16 (Alt for Kvinderne Konference) – der 

var ikke underskud. Rettes i 2017. 

 

Regnskabet godkendt med den lille justering omkring AFK16. 
 

Per gennemgik regnskabet for Skibet, der er lidt bedre i forhold til sidste år. 

Resultatet er rigtig pænt, men der er også meget der skal gøres ved selve bygningen, 
p-plads mv., så pengene skal nok blive brugt. 

 

Varmeudgifter er steget lidt. Det skyldes termostat, der ind imellem både sætter 
pillefyr og oliefyr i gang samtidig, når vinden er i et bestemt hjørne, samt en generel 

prisstigning på brændstof. 

 

Skibets regnskab blev godkendt. 
 

Ad 6) Budget 

Økonomigruppens forslag til budget blev fremlagt af Mette og kommenteret af Hasse. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

I Skibet vil lån blive lagt om, Leif og Niels holder kunstigt liv i varmeanlægget, noget 
af taget trænger til udskiftning, andre ting trænger også. Men det er dejligt, vi har 

Skibet, der virker som en buffer for kirken i perioder. 

 
Økonomigruppen anbefaler budgettet med en let stigning, fordi vi mener, at vi kan 

løfte i flok. Økonomigruppen følger tæt udviklingen og råbte vagt i gevær sidste år 

ved 2 menighedsmøder og via mails til menigheden. 
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Hvad gør vi så, hvis det ikke lykkes? Så er vi klar til en lønnedgang, men mener 
grundlæggende ikke, det er den vej, vi skal gå. 

 

Hasse gennemgik ’Økonomibrevet’, som ledergruppen og økonomigruppen har skrevet 
til alle personligt i menigheden, og brevet blev efterfølgende udleveret til de 

tilstedeværende. På denne måde vil man gerne opfordre den enkelte til at tage stilling 

til eget bidrag. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Kommentar: I ’gamle dage’ gjorde alle et stort frivilligt arbejde og klarede dét, der nu 

skal lønnede folk til, med ansvar og med indflydelse: ”Det vil vi gerne give til 
kirken….”  

Svar: Der er faktisk i vores kirke et kæmpe engagement af frivillighed i forhold til 

andre steder.  
 

Kommentar: Ansættelse giver vækst. Vækst giver mere økonomi. Så egentlig skulle vi 

alle blive ’ansat’, og allesammen bygge menigheden i et åndeligt fællesskab. Vi skal 
ikke gøre den manglende indtægt lige nu til et større problem, men se at ’få det 

overstået’. Ikke overdramatisere, men alligevel synliggøre problemstillingen, inden 

forholdet vokser sig større. 

 
Kommentar: Den første løsning er ikke at skære ned, men at øge indtægten, og det 

er så lidt, der skal til, så alle tror på, at det kan lykkes. 

 
Kommentar: Selv om man er ansat, er man først og fremmest også frivillig, for man 

har jo i den grad menigheden i sit hjerte. Det er det, der giver vækst og fremgang. 

 
Velsignelse af Hasse, Mette og Birthe v/Kurt og menigheden i deres arbejde for 

kirken. 

 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget, også opbakning til, at brevene kan gå ud.  
 

De ikke tilstedeværende kan afhente deres breve i kirken i løbet af ca. 14 dage. 

Derefter vil uafhentede breve blive omdelt v/Gunild og Børge. 
 

Ad 7) Medlemmer 

Vi har fået 12 nye medlemmer (hhv. døbt og tillagt menigheden) + 7 børn, 19 i alt. Vi 
har sagt farvel til 4 voksne og 3 børn. Navnene er nævnt i årsberetningen. 
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Ad 8) Samværspolitik 
Der er udfærdiget en samværspolitik i Nexø Frikirke, og den ligger tilgængelig på 

vores hjemmeside. Ledergruppen har nedfældet en politik omkring dét at omgås børn 

og unge, foranlediget af uheldige sager andre steder; for at beskytte vores 
medarbejdere og naturligvis også børn og unge. 

 

Ad 9) Fremtidige netværk 

Gode venner og relationer. Pinsegudstjeneste og samarbejde på Folkemødet. Katolsk 
kirke i Aakirkeby og Adventistkirken i Tejn også på vej ind i dette samarbejde. J-Way 

- de unge har fællesskab og samarbejde. Vi har relationer til Nexø Kirke og 

missionsforeninger. Stor værdi at kunne samle så bredt og arbejde på tværs. Ikke set 
så mange andre steder, og et forhold, der bemærkes andre steder fra. 

FrikirkeNets koordinationsgruppe, Hasse næstformand. Et Udenrigsministerium for 

frikirker, den karismatiske kirke, deres talerør og fokus på at få de gode historier frem 
og gå i dialog om problemer. God relation til FrikirkeNet, men det er ikke et 

kirkesamfund. 

 

Partner In Harvest – mange forskellige menigheder med det til fælles, at man søger 
helligånden. Ikke synlig i vores kirke, og ikke i Skandinavien, der er kun os. Ledelsen 

anbefaler derfor, at vi stopper samarbejdet med Partner in Harvest. Vi har reelt ingen 

fordele ved at være med, men yder heller ikke noget til gengæld, og det er vel 
egentlig ikke helt fair. 

Nogle forstod ikke helt, hvorfor vi gik ind i samarbejdet i sin tid. Var det for stort og 

verdensomspændende? Var det kun pga netværk, eller var der en overordnet tanke 

om, hvis ’præsten nu kammede helt over’?  
Der var der forskellige årsager til at menighedens ønskede medlemskab i sin tid. Vi 

havde en konkret forventning om at det ville hjælpe os som lokalmenighed og være 

en styrke i forhold til ledelses-struktur samt menighedsarbejde. Desværre er 
udviklingen gået i den forkerte retning for PIH i vores region, således at vi i dag er 

den eneste kirke tilbage i DK/Sverige.  

Vi har ikke betalt til PIH i 10 år, først pga tekniske vanskeligheder og senere gled vi 
bare ud. Vi har her ingen  at sparre med, og ledelsen foreslår, at vi officielt udtræder 

af samarbejdet. 

 

Nexø Frikirke står fast på vores værdier, der ikke ændres ved udtrædelse. 
 

For at udtræde af Partner in Harvest stemte ingen imod, 1 hverken for eller imod, og 

resten af forsamlignen stemte for. 
 

Der skal foretages endnu en afstemning inden, udtrædelse kan ske iht vores 

vedtægter. 
 

Forslag til ny inspiration/netværk: 

 

Lederteamet i Nexø Frikirke giver følgende information om netværk: 
”Lederteamet i Nexø Frikirke har kontaktet Vineyard i Danmark med et ønske om 

at styrke relationen og udvikle et stærkere venskab. 

Som uafhængig frikirke har vi i forvejen forskellige naturlige bindeled med 
Vineyard-bevægelsen, og i lederteamet betragter vi der som et nærliggende sted 

at søge inspiration og venskab. 

 
I praksis vil det betyde, at vi vil kunne gøre brug af Vineyard Nordens 

sommerlejr, lederkonference og andre muligheder for at skabe netværk og hente 

inspiration til vores eget lokale menighedsarbejde. 
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Selvom det ikke er det, vi aktuelt, forholder os til, er vi i ikke afvisende overfor, 
at det eventuelt en dag kunne føre til en proces med at blive en lokal Vineyard 

kirke i Nexø. En sådan proces vil dog forudsætte, at der er tale om et generelt 

ønske fra menigheden og desuden villighed til dette fra Vineyard Norden.” 
 

Dette medførte naturligvis en dialog med flere betragtninger. Ledelsen anbefaler at 

blive ’venner’ med Vineyard, og det er Vineyard Norden meget åbne overfor. Calle, 

der var første ansatte præst i Nexø Frikirke, var samtidig Vineyardpræst i Malmø, 
Hasse har haft ansættelser i 3 Vineyardkirker og vores missionærer, Søren og Lisa 

deler vi med Vineyard i København. Michael Grønbech-Dam har ligeledes fastholdt 

relationen med Vineyard under sin tid som præst. 
Desuden vælger de fleste af vore unge Vineyard som menighedsfællesskab, når de 

flytter fra øen. Vi har dermed i forvejen en vis relation. Ledergruppen ser, at vi med et 

’venskab’ skaber mulighed for inspiration og relation gennem fx lejre, 
lederkonferencer, undervisningsmateriale, talere, mm. Vineyard er en bevægelse, 

med fokus på menighedsplantning og menighedsudvikling.  

Ledergruppen er ikke sikker på, om det evt. på sigt skulle kunne føre et decideret 

medlemskab med sig og det er ikke det, vi skal tage stilling til.  
 

Kommentar: En styrke ved Nexø Frikirke er bl.a., at vi kommer fra så mange 

forskellige kirkebaggrunde. Vi går ikke med rygmærke, og bliver ikke sat i bås, men 
er sammen med Guds folk. Vi er en Herrens forsamling. 

Svar: Ja, det giver stor frihed og er på en måde en styrke. Det kan dog også samtidig 

være en potentiel svaghed, at vi ikke står til ansvar overfor nogen og har tæt relation 

til andre menigheder i et netværk. Frikirkenet er et ”udenrigsministerium” og kan ikke 
gøre det ud for sådant et netværk. 

 

Hasse har personligt sikret sig, at der er flere mentorer, der taler ind i hans liv og som 
menighedens ledelse også har adgang til, såfremt der skulle opstå en konflikt på et 

tidspunkt. Det sikrer, at der kan dæmmes op for konflikter og magtmisbrug, såfremt 

noget sådant en dag skulle opstå. Det er dog en løsning, Hasse har etableret – ikke en 
generel sikkerhed for menigheden, hvis man i fremtiden skulle ansætte andre 

præster. Denne struktur har menigheden pt. ikke etableret som helt uafhængig 

frikirke. 

 
Spørgsmål: Hvad er forskellen på venner eller medlemmer af Vineyard?  

Svar: Det vil være en uforpligtende relation. Vi skal ikke ændre vedtægter, navn, 

betale penge eller udføre nogen opgaver på vegne af Vineyard. Når ledelsen foreslår 
en venskabsrelation, er det ikke for at snige et medlemsskab ind ad bagdøren, men 

det er en mulighed for at spille bold med nogen, vi deler visioner og værdier med. Det 

er rart med en sådan ressource i baggrunden for en præst/lederpar og enhver anden i 
menigheden, der ønsker at gøre brug af den. Hvem kan man spejle sig i? Vi vil gerne 

have fællesskab med andre til inspiration. Den support kan vi ikke længere få i PIH. 

Vineyard er tættere på, og vi kunne få mulighed for at deltage i lejr, lederkonferencer, 

inspiration til lovsang…… 
 

Vi er i bevægelse….. ting forandres, koblingerne bliver anderledes. Vi kan jo ikke nu i 

dag tage ansvar for, hvordan en ledergruppe og menigheden er skruet sammen om 
20 år, men ledelsen opfordrer til, at vi er åbne for udvikling og parate til fortsat at 

satse og udvikle i fremtiden. 

 
For at vi kan vi sige ja til et venskab med Vineyard Danmark/ Vineyard Norden stemte 

ingen imod, 1 hverken for eller imod, og resten af forsamlingen stemte for. 
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Ad 10) Eventuelt 
 

Fin opfordrer til at tilslutte sig madholdene, fordi det er en vigtig del af Nexø Frikirkes 

DNA med spisning om søndagen. 
 

Der er oprettet et bogudlån i vores samtalerum. Man låner og leverer tilbage, og har 

man bøger, der kunne være til fælles bedste, er man velkommen til at sætte dem op 

på hylderne. 
 

Kan man bruge vores prædikanters oplæg i fællesskabsgrupperne? De fleste kan 

downloades fra hjemmesiden. Fra fremmede kunne de måske fås som pdf-filer. 
 

Er her ikke meget varmt i bygningen? Radiatorerne skal kun stå på 2. Der er 

aktiviteter i kirken ugen igennem, der kan kræve opvarmning, men husk at få skruet 
ned igen. 

 

Tolkningen – distraherer den andre? Kunne man tænke sig en skærm ligesom ved 

trommerne? 
 

Vi er også i proces med at etablere en stolelift fra kælder til kvist. Tilkendegivelse fra 

alle af, at det er en god idé.  
 

Flygelet skal tilbage til AnneMari med tak for lån. Der er mange brugere til et akustisk 

instrument i løbet af ugen, men i stedet for at skulle ud og investere et større beløb, 

har vi simpelt hen for 14 dage siden fået en nyt (brugt) flygel foræret til kirken kvit og 
frit! En velsignelse og en god nyhed at slutte mødet af med! 

 

Ad 11) 
Bjørn afsluttede et spændende årsmøde med bøn for kirkens og menighedens fremtid. 

 

 
 

 

 

Referent: Birthe Marie Julin Riisager 


