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Årsberetning af Henrik 

Få ryddet op 

Mange ting vi har styr på, men også mange ting vi har fundet ud af at vi skal have styr på, og derfor har der 
været brug for at rydde op og fundet ud af hvordan vi skal gøre tingene. 

Sprogmenighederne: den spanske er nu blevet selvstændig (på Baptiststævnet i sommers) og den 
rumænske er på vej til selv at blive selvstændige.  

Grace Nødherberg, som startede i Regen er nu overtaget helt af Blå Kors, og er nu stoppet med at skulle 
være i Kristuskirken. Grace har en god plan om hvor de vil hen og de vil gerne lave et samarbejde med en 
restaurant, sådan at immigranterne kan blive en del af restauranten og arbejde også. VI tror på at det er tid 
for Grace til at gøre noget nyt, og Gud sørger for nye veje!  

Charlotte er tilbage fra barsel 

Events 

Distortion – stor succes med mange besøgende. Distortion henvendte sig selv til os for at få kirken til at 
deltage, fordi vi bringer noget andet til festen. 

Julehjælp igen i år, hvor mange enlige mødre fik hjælp. 

Opstart 

Fredagsbar er startet op i år og fortsætter også i det nye år. Uformelt, social og hyggeligt sted, hvor vi også 
kan invitere folk med. 

Amagerfællesskabet er også startet op. De søndage der ikke er gudstjeneste i kirken, er der fællesskab på 
Amager for at nå ud til andre på Amager og omegn. 

RegenK-aftener 

Bygningsudvalg 

Mere info senere… 

De fem tjenestegaver/stemmer har der været sat fokus på i gudstjenesterne: vi har alle noget at give og en 
plads. 

Menighedsrådsstabdage 



Vi har haft to, hvor vi har talt om:  
- Regen/Krisstuskirken – hvorfor? Hvorfor os? Hvad er der specielt ved vores fællesskab og hvad er specielt 
for os? Vi tror på, at der er noget helt specielt ved vores stemme i København som er vigtig! 
 
- Hvordan ser ledelse ud i kirken? 
Hvordan arbejder vi sammen som ledelse i kirken og hvordan får vi flere ledere i kirken? Hvad er vores 
identitet og hvad er det vi bringer? Er det den bedste måde vi er sammensat på eller skal vi gøre noget 
anderledes for at gå imod det, Gud kalder os til. 

Vigtige ord 

”Vi er en succes” (Rune Toldam) ved en RegenK-aften. Den måde kirken har udviklet sig på, fra 
ungdomskirke til familiekirke, er en succes! 

”Jeg vil gøre det – Vent på mig!” (Ikke ved magt og styrke) Ord som Henrik fik i sommers: det handler ikke 
om os, men om hvem Gud er. 

”Vi går ikke tilbage til det vi var – for vi er ikke dem, vi var (Stephen) Apostlenes nåde. Vi kan ikke gå tilbage 
til en storhedstid hvor kirkesalen var fyldt, fordi vi er et nyt sted. Udfordringen bliver at vi kommer til at 
kigge tilbage, i stedet for på den Gud der kalder os fremad. Han møder os og kalder os til at fremad. 

”Replant” (Jon Dunn) Et ord omkring at genplante menigheden; at skabe noget som spirer.  

2019 

”Krisen er afværget eller kom ikke”. Henrik har nogle gange tænkt ”denne søndag bliver den, hvor der ikke 
kommer nogle” – men det er ikke sket. Thomas Willer er væk efter at have været vores præst i mange år, 
men der har ikke været en krise efter præsteskiftet; bekræftelse! Vi behøver ikke agere efter en 
krise-mindset, men vi kan arbejde videre! 

Replant 
- gudstjenester i ny form. Vi har haft gode og dårlige gudstjenester, men formen har været den samme. Det 
vi træder ud i nu, bliver en ny måde at holde gudstjeneste på. Næste søndag kommer til at handle om 
dette, hvor alle får en invitation til at høre mere om dette og bidrage til at tænke videre på ideen om den 
nye gudstjenesteform. 
- eksperimenter og drømme – mere gang i sejlet. Hvad er det Gud vil med vores skib? Alt behøver ikke være 
perfekt og lykkedes, men der er læring i alt hvad vi gør. Vi falder og rejser os. 
- Nye rammer, nye muligheder – Bygning 2.0. Center for discipelskab, mission, diakoni. At tingene omkring 
kommer til at se anderledes ud, kan skabe nogle nye muligheder for hvordan vi ser på tingene. Det bliver en 
spændende tid! 

2018 var et godt år. Ikke perfekt, men vi kan lære af vores fejl. Lad os håbe og tro på Gud og han vil være 
med i 2019. 

Kommentar fra Egil:  
I den gamle menighed gik vi meget op i hvem er hvem, hvor bor du, hvad laver du osv. Vi har stadig et 
ønske om at kende, hvem vi er fusioneret med. Det vil vi gerne lære noget mere om. Vi ønsker ikke at 
vende tilbage, men vi ønsker at se fremad og lære hinanden at kende og vide hvem, der gør hvad. Dette er 
et ønske fra vores side. 



Henrik: Det er vi helt sikkert flere, der er enige i og derfor ønsker vi også at skabe rum til at vi kan dette. 
Også få flere på banen. 

 

Nyt om renoveringen af kirkebygningen af Josefine Sarkez-Knudsen. 

Bygningsudvalget har været i gang i et års tid.  

Hvem: Carina Næsby, Kristoffer Anhøj, Claus Mølbæk, Stefan Poulsen (BVM), Josefin Sarkez-Knudsen. 

Hvad: 
- Vi mødes en gang om måneden 
- Renovering af bygningen 
- Input fra jer (menigheden) der er sendt brev ud, hvor vi har bedt om input. 
- Møder med arkitekter, bygningsentreprenører, akustiker (stort behov for god lyd).  
- Vision for bygningen. Vi har fundet ud af, at vi måske lidt mangler en vision for hvad bygningen skal kunne 
og hvad vi drømmer om. Vores slogan: ”Opdag Gud, elsk København” er én af visionerne, og den anden er 
at det er en bygning vi synes er rar at være i, hvor man kan være netværksgruppe og menighedsrådet vil 
være her. Det skal være rart for alle at være her og som understøtter fællesskabet, menighedens liv og er 
fleksibel. 

Bygningen: 
Kirkesalen: gulv, loft, akustik, vægge, møbler 
Menighedssalen: gulv, vægge og møbler 
1./2. sal: skal omdannes til kontorfællesskaber for os og BVM og evt eksterne virksomheder, der også falder 
ind under vores kirkelige rammer: ønske om at skabe liv i bygningen. 

Næste skridt: 2019 

- Projektleder ansættes 
- Forretningsplan og økonomi fastsættes 
- Arbejdet påbegyndes i kirke- og menighedssal 
- Håndværkere 
- Arbejdsweekender 

Er vigtigt at det også kunne være et sted vi kunne leje ud, da vi har en meget attraktiv adresse, så det kunne 
være en god mulighed at genere noget indtægt på.  
Vi er i gang med et stort arbejde om at indhente tilbud. 1,5 million afsat til projektet i første omgang til 
menighedssal og kirkesalen, derefter 1. og 2. salen. For at få pengene til at række længst muligt vil der også 
være arbejdsweekender, så alle kan hjælpe til med at give en hånd.  

Vi håber at komme i gang i foråret og at menighedssal og kirkesal ændret i løbet af 2019. Hvis nogen har 
nogle gode ideer, så opfordrer Josefine til at man tager kontakt til én fra bygningsgruppen. 

Kommentar fra Mia: Hvor skal børnekirken være?  

Josefine: Eventuelt nuværende kontorlokaler fra BVM, men også et ønske om fleksible lokaler, så flere 
steder kan bruges til mere og kan understøtte flere forskellige aktiviteter. Der er helt klart tiltænkt plads til 
børnekirken! Både til os og til BVM’s børnekirke. 

 



Fremlæggelse af foreløbigt regnskab af Heine 

Status på 2018: 
Ikke alle posteringer er med, og ikke alt er afstemt. 
Resultatet er foreløbigt, men inden maj bør der være et færdigt regnskab. 
Regnskabet er ikke revideret endnu. 
Ny lovgivning giver en ny kontoplan og regnskabsopsætning. 

Indtægter 

Budget 2018: 1.851.200 kr 

Regnskab (foreløbigt): 2.031.288 

Regnskabet er lidt højere, primært pga lejeindtægt fra Grace har været højere end beregnet i budgettet. 
Renter og parkering og diverse (eks. Leje af bygningen, tilskud fra kommunen, etc) har været højere. 
Derudover har vi haft deltagerbetalinger (via mobilepay), som ikke er med i udgifterne endnu. 
Menighedsbidrag har været lidt mindre end beregnet i budgettet.  

Udgifter 

Budget 2018: 1.923.619 

Regnskab (foreløbigt): 1.769.382 

Vi har sparet nogle penge på el/vand/varme og momsbesparelse gør at udgifter til ejendommene er lavere 
end budgetteret. De fleste poster følger budgettet godt, dog er events (eks. Menighedsweekend og andre 
events) og mission (missionspar og gaver til børn) og diverse (eks. Penge brugt til møder i menighedsråd 
osv) lidt højere end budgetteret. Dog er nogle af udgifterne fra 2017 kommet med i 2018-regnskabet, så 
derfor er diverse posten lidt højere. 

Forventet resultat 

Driftsresultat overskud på 261.906 i overskud. 

Hensættes til 2019 med følgende disponering: 150.000 til missionsformål og 100.000 til bygningsforhold. 

Dermed et regnskabsresultat på 11.906 kr. 

 

Fremlæggelse af budget af Heine 

Budget 2019 

Indtægter: 

Menighedsbidrag er lidt lavere sat end forrige år, men vi mangler stadig svar fra nogle om hvad de vil give, 
så opfordring til alle til at fortælle dette. 

Indsamling: 0 

Lejeindtægter: 779.700 (lavere end 2018 på grund af ingen lejeindtægter fra Grace) 

Renter: 40.000 



Parkering: 36.000 

Diverse: 50.000 

Deltagerbetaling: 80.000 

Total: 1.735.700 

Udgifter: 

Ejendomme: 816.600 

Ansættelser: 840.500 

Admin: 30000 

Gudstjenester: 20.000 

Events: 90.000 

Ledertræning: 25.000 

Mission: 35.000 

Menighedsplantning: 10.000 

Samarbejdspartnere: 50.000 

Diverse: 10.000 

Total 1.927.100 

Resultat: 191.400 i underskud 

Dækkes af den disponering der laves i 2018-regnskabet, hvorved regnskabet forventes at gå i nul. 

Kommentar fra Fie: ønsker om at kunne vise i budgettet at pengene til mission i virkeligheden går til 
mission og ikke interne ting. 

Kommentar fra Charlotte: Jeg sidder dagligt med økonomi, så jeg denne refleksion: vi troede alle vi fik et 
kæmpe underskud i 2018, men dette viser at Gud virkelig sørger for os! Virkelig dejligt at ting lader sig gøre 
og kæmpe tak til dem, der giver og gerne vil give. Snak med Mathias Sarkez-Knudsen hvis du vil give eller 
ændre dit bidrag. 

Kommentar fra Sabrina: Overvej hvor meget I har lyst og kan give til kirken i 2019. Vores menighedsbidrag 
er faldet, og vi har brug for at vide hvor meget vi får ind. Opfordring til at snakke om det og melde det ind til 
os, så vi ved, hvad vi kan regne med. 

Budgettet er godkendt! 

 

Valg af menighedsråd af Henrik Nissen 

Afgående medlemmer: 
Carina Næsby 
Christina Bjerregård 



Karen Halskov 
Anders Hebbelstrup 

Forslag til nye medlemmer: 
Jeanette Schultz: 32 år, bor på Amager, arbejder som pædagog, boet i KBH i 9 år, oprindeligt fra Jylland. 
Marie Bay-Smidt: 24 år, har boet i KBH siden 2015, kommet i Regen siden 2016, i gang med at uddanne sig 
som guldsmed, kommer fra Osted.  
Heine Frost Bøgsted: 37 år, gift med Miriam og far til Ester og Hannah, kommet i Regen siden det startede, 
har siddet i menighedsrådet tidligere.  

Tusind tak til de afgående medlemmer, som har gjort et kæmpe arbejde i nogle hårde år. 

Henrik, Jesper, Josefine og Sabrina fortsætter som medlemmer i menighedsrådet. 

Der kommer ikke til at være en suppleant i år, men menighedsrådet ønsker at invitere andre med til møder 
også.  

De nye medlemmer er godkendt af menigheden. 

 

Forslag til vedtægtsændring af Heine 

Nuværende: 7.2. Regnskab skal revideres ved to valgte revisorer, som ikke samtidig kan være medlemmer 
af menighedsrådet. 
Forslag til ændring: 7.2. Regnskab revideres ved en af menigheden valgt revisor. 

Nuværende: 7.3. Regnskab fremlægges hvert år inden udgangen af april måned. 
Forslag til ændring: 7.3. Regnskab fremlægges hvert år inden udgangen af maj måned. 

Forslag er godkendt af menigheden. 

 

Valg af revisor af Heine 

Forslag at vi ikke vælger i dag, men vi har snakket med Ivan Klarholt, som er interesseret i at være revisor 
for os. Dette kan vi godkende på søndag. 

 

Eventuelt 

Kommentar fra Bente: Spørgsmål til ombygningen af køkkenet, som blev talt om sidste år.  

Svar fra Josefine: Køkkenet er for dyrt, så derfor er dette ikke en første prioritet. Håbet er, at der bliver råd 
til dette på et senere tidspunkt. 

Kommentar fra Bente: Regnskabet; hvad står der på vores fonde? Hvordan ser det ud med vores formue? 

Svar fra Heine: Dette er foreløbigt og der er stadig meget, der kan rykke sig. Vi vil derfor vise dette helt 
konkret i maj. Men der står en god portion på vores konti. Vi har en lang række konti: legater, bunde 
midler, arv, bygningskonto osv, så der er penge til at køre driften. Der er også penge til investering i 
bygningen. 



Kommentar fra Lea: Næste fredagsbar er 8. februar! Skriv det i kalenderen! 

Kommentar fra Charlotte: d. 19. februar er der Regen-K aften, så det er for alle! En vigtig aften hvor vi er 
sammen som menighed, hvem vi selv er og hvem vi er som fællesskab.  

 

Bøn for menighedsråd og stab 


