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Referat fra generalforsamling i Herlev Indre Mission 
 

1. Indledning med andagt v. Else 
a. Sang 66 i SOS: Gud vi er i gode hænder 
b. Kristus tog al skyld fra mennesker – skal bringe os videre frem til det evige liv. 

Guds ånd gør os fri og gør det klart for os at vi er børn. 
c. Sang 271 i SOS: Jeg er med i menigheden. 

 
2. Valg af dirigent.  

a. Britta Kaltoft,  
b. Generalforsamlingen er lovlig indvarslet 

 
3. Valg af referent. 

a. Kai Lund 
 

4. Formandens beretning for det forløbne år 
Ved denne årsberetning for 2021, vil jeg begynde med at sige noget kort, om slutningen af 2020.  
Vi afholdt bestyrelsesmøde i Zoom, 2. december, for at planlægge julehygge og julefest i 2020, 
men blev   desværre nødt til at lukke ned for mødeaktivitet den 10. december 2020.  
Derfor blev begyndelsen af 2021 også speciel, for Bethania-folket. 
 
Evangelisk Alliances bedeuge med temaet: Bibelbrug, der havde opstart 11. januar blev online 
for første gang, hvor vi skulle have været samlet i Lindehøj kirke. Kurt Rønne havde sørget for at 
sende et Zoom-link ud til os alle, så vi kunne deltage hjemme i vores stue. Den 12. skulle vi have 
været i Bethania. Det blev ligesom resten af ugen også online. 
Efter vi havde afholdt online-bestyrelsesmøde 14. januar, besluttede vi, at sende afbud til den 
første taler vi havde på programmet til tirsdagsmøde 19. januar. Det var også på det 
bestyrelsesmøde vi besluttede, at få lavet en hilsen fra Bethania klar, som kunne leveres til alle, 
der står på Bethanias adresseliste. Forskellige folk blev spurgt, om bidrag til hilsenen og tog 
meget pænt imod det. Det var faktisk skønt at opleve, hvordan flere engagerede sig i det. Vi fik 
lavet en folder klar og den blev omdelt sammen med en blomst til alle, der har tilknytning til 
Bethania. Det var også i denne folder annonceret at vi har tømt en række af bogreolen i Bethania, 
hvor flere af os havde sat bøger ind, som man kunne komme, til Bethania på aftalte dage og låne 
eller beholde.  
 
Jeg kontaktede Indre Mission i Danmark og aftalte med Birgit Forum, at vi kunne udsætte vores 
generalforsamling til vi igen kunne samles. Det var dog vigtigt stadig at overholde tidsfristerne, 
så der skulle sendes "huskemails" ud med de forskellige frister inden afholdelse af 
generalforsamlingen kunne finde sted.  
 
Til Bethaniaaften, der var næste programsatte punkt, kontaktede Tina Vinther bestyrelsen og 
sagde, at hun gerne ville sende link ud til dette møde, til alle på Bethanias mailliste. Det var vi 
meget glade og taknemmelige for i bestyrelsen og takkede ja til tilbuddet. Her holdt Jens Kaltoft 
vores første tale ved online-møde i Bethania, over emnet: Jesus vores ypperstepræst. 
  
Bibelundervisning første tirsdag i februar blev aflyst og det andet møde i februar: Messy Church 
blev ligeledes aflyst. 
Herefter blev tirsdagsmøderne lagt ud online med link, som vi kunne tilgå, når vi fik det tilsendt 
via Bethanias mailliste.  
Det fungerede godt, men vi lærte også at være opmærksom på længden af mødet ikke skulle være 
for langt, da det er anderledes når det foregår bag en skærm. Tina sørgede for link og hjælp til at 
logge på, til alle onlinemøder i Bethania.  
Da der er folk i Bethania, der ikke selv kan være online, begyndte Kai Lund, på et tidspunkt, at 
invitere fire personer, som han også hentede og kørte hjem igen, til at kunne deltage ved online-
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møde i Bethania og Filip Skjerning tog over lidt senere, så han sad i Bethania, hvor fire personer 
deltog og Kai sad i Menighedslokalerne ved Herlev kirke, hvor han ligeledes kunne have op til 
fire personer med til at følge mødet på storskærm. 
Stor tak til både Kai og Filip, for Jeres arbejde med at hente og bringe folk hjem igen, efter de 
har kunne deltage til onlinemøde på storskærm i Bethania eller Sognehuset. 
 
Gennem hele perioden sendte jeg, ligesom sidste år, jævnligt mails ud til alle, på Bethanias  
mailliste og skrev lidt opdateringer, om, hvad er stod på Indre Missions hjemmeside efter pålæg 
fra myndighederne. Jeg forsøgte at gøre mig umage med at sende opmuntrende bibelvers med. 
I bestyrelsen lavede vi samtidig en telefonliste over folk, der ikke står på maillisten, som vi 
fordelte mellem os, så vi på den måde håbede på at kunne have kontakt til hver enkelt, der er 
tilknyttet Bethania, så ingen skulle føle sig glemt. 
Bibelundervisning  i marts blev online. Det har været så godt at kunne "mødes," og særdeles 
godt med de små møderum, online, hvor vi kunne "mærke" hinanden lidt mere i små grupper. 
Ved bibelundervisningen i foråret fik vi en gennemgang af vers fra Johannes 1. brev.   
Tirsdagsmøderne helt frem til 11 maj, afholdt online.  
Stor tak til Tina, for at hjælpe helt exceptionelt, ved at sende link ud og guide folk, der havde 
brug for det, og på den måde hjælpe til, at vi kunne afholde online-møder i løbet af foråret 2021. 
 
Op til påske i Herlev kirke ved Jens Kaltoft. Det var virkelig rart at mødes fysisk med 
mundbind, ganske vist, men vi kunne bede Fadervor sammen. Det er en af de ting, der ikke 
fungerer online. 
St. Bededags arrangementet blev aflyst af udvalget og udflugten blev udsat til næste år. 
 
Første møde i Bethania, efter nedlukningen blev den 18.maj.  
For på en måde at fejre, at vi igen kunne samles rigtigt, delte vi lys ud, i et lille glas med 
bibelvers skrevet på sammen med et stykke indpakket chokolade, til alle der deltog i mødet og 
efterfølgende fik folk, der ikke længere kunne være med i Bethania, også denne lille "lyshilsen". 
 
Mødelederteamet der tager mødeledelse for en del møder, hvor der ikke på forhånd er en 
mødeleder, kom nu også rigtig "på" igen, ligesom det nu igen kunne lade sig gøre at vi havde 
Månedens sang, hvor Filip havde lavet en liste, over efterårets møder, hvor vi kunne lære en af 
de nyere sange fra Salmer og Sange SOS. 
 
Det var også først, da vi igen kunne samles i Bethania, det var muligt at holde bedemøde inden 
aftenens møde begyndte. Her var Niels Mølgaard tilbage for at lede disse møder. 
Vi nåede således at afholde følgende i Bethania: Bethaniaaften, Bibelundervisning og Messy 
Church med temaet: Pinse, samt en dejlig lovprisningsaften, inden generalforsamlingen den 
22. juni 2021. Ved generalforsamlingen var der flere, som havde noget at sige og det var dejligt 
og fint. Bestyrelsen holdt konstituerende møde den 23. juni, inden vi gik ned til Sct. Hans-aften,  
hvor vi kunne bekendtgøre, hvordan bestyrelsen havde konstitueret sig, efter Tina var trådt ind i 
bestyrelsen, da Filip ønskede at udtræde, efter han var gået ind som suppleant året før.  
 
Sct. Hans-aften afholdtes for første gang i præstegårdshaven, hos Jens og Britta. Det var rigtig 
godt. Der var også nogle, der kom ind, udefra, som ikke på forhånd kendte til Bethania. Kirken 
ligger jo meget centralt i byen.  
 
I efteråret afholdt vi de programsatte møder i Bethania. Åben Bibelkreds, der afholdes 1. torsdag 
i måneden, havde gennemgang af nogle vers fra Johannes første brev kap. 3, 4 og 5. 
Jeg vil også gerne nævne: mødeaftener, i efteråret, hvor Ellen Esmark havde temaet: Angst - 
nedtrykt og depression. John Hansen havde temaet: Ensomhed. Det var gode og aktuelle 
emner, der også afspejlede fremmødet. 
 
Bethanialejren 8.-10. oktober, holdt vi som vanligt på Hvidekilde. Desværre var der ikke så 
mange deltagere og derfor gik en del glip af Ingeborg og Arne Kappelgaards bibeltimer.  
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Hvidekilde er efterhånden blevet ret dyr, derfor har vi i bestyrelsen forsøgt at finde alternativer. Vi 
har ingen lejr i år, men vil lave et alternativ til at være på lejr, i efteråret, måske en lørdag. Til 
næste år har vi booket Havnsø-lejren: 3.-5. november 2023. 
 
I oktober var temaet for  Messy Church: Jeg kan ikke gå på vandet, men jeg...... og i november, 
var temaet: Advent. Messy Church er et af de arrangementer, hvor der kommer nogle 
børnefamilier med, så derfor håber og beder vi om, de fortsat må have lyst og mulighed for at 
være med. Det har jo været lidt vanskeligt med fastholdelsen, med diverse nedlukninger. 
 
Det har ligeledes været dejligt igen at kunne afholde fredagsmøder, der afholdes 3. fredag i 
måneden, om eftermiddagen, hvor der også kommer en del folk, der ikke kommer om aftenen til 
tirsdagsmøderne.  
 
Formiddagsbedemøde og formiddags bibelkreds er nogle af de arrangementer, hvor vi kan 
mærke det efterhånden kniber for nogle at deltage, så der er ikke så mange. Jeg tænker at når 
nogle af os, om ikke så længe, går på efterløn vil vi have mulighed for at bakke op her. 
 
Julehygge blev ligesom tidligere holdt ved lokale kræfter - dejligt, når folk gerne vil være med og 
bidrage med noget. Her forslog Else Mølgaard, at vi kunne skrive et julekort til folk, der ikke har 
kræfter til at komme til møderne mere. Kortene blev underskrevet af alle fremmødte og så blev de 
afleveret sammen med bladet 24/12. Det var en god idé, der vakte glæde hos modtagerne. 
 
Julefesten blev grundet  de nye restriktioner og den store Corona-smitte, aflyst. 
Vi afsluttede således året, ligesom vi begyndte, med at der var nedlukket. 
 
Jeg vil gerne her sige en stor tak til den enkelte, der bidrager med det man har kræfter til. Tak 
også for trofasthed. I er ikke sådan at slå ud, men kommer troligt tilbage, til møde når vi har givet 
besked ud, at nu må vi gerne samles igen, med de forskellige restriktioner. Det synes jeg er ret sejt 
og det vidner også om at selvom vi ikke er så mange som tidligere, vil folk gerne mødes om Guds 
ord, her i huset.  
Tak også til bestyrelsen, for igen at tænke kreativt og være med til at styre roret, så vi er kommet 
nogenlunde helskindet igennem. 
 
Sidst men ikke mindst vil jeg også gerne sende min tak til Gud, for at have bevaret os hos sig.  
I Salme 118. v. 1 står: Tak Herren for han er god hans trofasthed varer til evig tid. Tænk det står 
om den Gud, som vi tilhører, om hvem der også står, at Han aldrig forandres, men vil til alle tider 
være den samme. 
Det med trofasthed, er jo faktisk vigtigt. Hvis ikke vi er tro eller trofaste, som mennesker, kan 
man jo ikke regne med os.  
Efter drøftelse af årsberetningen vil jeg gerne vi skal synge: SOS 645 Gør det lidet du kan 
 

5. Drøftelse og godkendelse af formandsberetningen  
a. Anne-Marie Leth-Larsen: Siger at hun har svært ved at høre. 
b. Niels Kristensen: Har også svært ved at høre – tror det er ekko i lokalet. 
c. Henrik Boje Jensen: der er Basar i Bethesda samme tid som lejren. 
d. Else Mølgaard: stor tak til Karen Margrethe: Hvilket medførte klapsalve fra alle. 

 
e. Beretning er Godkendt 

 
6. Kassererens fremlæggelse af det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab 

a. Blev fremlagt af Bente da Søren var syg. 
i. Se uddelte bilag. 

 
7. Drøftelse og godkendelse af regnskabet 



 - 4 - 

a. Forslag at vi skal nedlægge Layborns legat, da den er dyr. 
 

b. Regnskabet er godkendt 
 

8. Indkomne forslag.  
a. Fra Susanne og Henrik Boje Jensen 

Julefesten mellem jul og nytår er en tradition i Bethania, men skal vi holde fast i den? 
I juleferien kan det være en udfordring med en julefest, sidst den blev gennemført, var der       
god plads i Bethania. 
Kan man lave en "før-julefest"/julemøde på en tirsdag aften før jul, og uden det store juletræ. 

i. Dette blev besluttet at sammenlægge med punkt 9. 
 
 
9. Drøftelse af og inspiration til de forskellige arbejdsgrene i Bethania (se bilag)  

a. Mange gode kommentarer. 
 

10. Valg til bestyrelsen:  
a. På valg er: 

i. Bente Madsen (modtager genvalg)   
ii. Tina Vinther (modtager genvalg)  

1. De er valgt uden afstemning. 
 

11. Valg af suppleanter:  
a. På valg er:  

i. Mona Hermanns (modtager genvalg)  
1. Valgt som 1. suppleant 

ii. Niels Christensen (opstiller)   
1. Valgt som 2. Suppleant 

  
12. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

a. Preben Schousboe (modtager genvalg) 
b. Ely Jensen (modtager genvalg)  

i. De er valgt. 
  

13. Fastsættelse af mindste stemmegivende bidrag: 
a. Bestyrelsen foreslår: 100 kr. 

i.  vedtaget    
 

14. Eventuelt     
a. Martha Søndergaard: Spille aften. 
b. Niels Christensen: Ekkoproblem i salen 

 
15. Afslutning v.  Bente  

a. Gud går foran – Esajas 25 Gud er i gang, selv før vi beder. Gud tænker tanker om lykke ikke 
om ulykke. Gud har en plan for Bethania, en vej frem. 

b. Sang 63 SOS: Gud er min hyrde. 
 
                                                   

 
 
Dirigent      Referent 
 
 
Britta Kaltoft    Kai Lund 


