
Årsberetning for Menighedsrådet 2023 

Kære menighed i LM-Kirken Amager 

Når vi nærmer os den årlige generalforsamling, så ser vi traditionen tro tilbage på det år, der er gået siden 

sidste generalforsamling. Når man begynder at tænke tilbage, så har der været mange gode oplevelser, 

hyggelige arbejdsfællesskaber og rige velsignelser! 

Ved sidste generalforsamling stemte I for, at vi skal have ansat en ny prædikant i menigheden efter Anton 

sagde op. Dette arbejder vi fortsat på i samarbejde med Tilsynsrådet, og håber på at kunne afholde 

samtaler i løbet af foråret. 

I mange år har Københavns Nærradio produceret radio på Kirkegårdsvej. I år overgik de til Norea 

Mediemission, som fortsat vil bruge faciliteterne, så der kan produceres materiale, som kan være til 

opbyggelse og vidnesbyrd for dem, som lytter. I Norea Mediemission har en af vores egne, Jeppe, også sin 

dagligdag      

Efter to aflyste menighedslejre, pga. corona, fik vi endelig lov til at afholde menighedslejr på Birkedal 

sammen. Her havde vi Peter Leif Mostrup Hansen til at afholde bibeltimer for os. Det er dejligt at kunne 

samles på menighedslejr, hvor fællesskabet rykker tættere og der er tid til fordybelse i Guds Ord. 

I sommerferien havde vi sommerkirke, hvor vi mødtes hjemme i hinandens hjem til andagt, lovsang og god 

mad. Vi glædes over, at vi oplever stor opbakning til sommerkirkerne. Tak til alle jer, som ville lægge hus til 

og varte os andre op i sommervarmen      

I efteråret fik det gamle hus en kærlig oprydning, som efterhånden også var lidt tiltrængt. Der blev ryddet 

op fra kælder til kvist! Der blev ordnet papirer, fundet gammelt børnekirke-materiale, smidt ud og kørt en 

masse væk i trailer. Det var dejligt også her at mærke opbakningen om vores fælles hus. 

I oktober havde vi besøg af vores nærkontaktmissionærer, Lise og Frederik Berggren-Schmidt, som fortalte 

om deres arbejde i Peru. Lige nu har vi i LM-Kirken Amager ikke nogen nærkontaktmissionærer tilknyttet, 

men vi håber, at det snart bliver muligt igen. 

Et nyt koncept, bibeldag, blev for første gang afholdt i efteråret, i stedet for møderækken. Her var Jens 

Bruun Kofoed på besøg og holde bibeltimer over skabelsen og syndefaldet, hvilket gav anledning til mange 

spændende spørgsmål og tanker. Vi forventer at afholde bibeldag d. 28. oktober i efteråret igen, så sæt 

endelig et kryds i kalenderen      



Til jul blev kirken pyntet med flotte juledekorationer af vores portnere. Lars fik skaffet et stort og højt 

juletræ, som blev pyntet med 1000 julelys. Der var hyggelig julestemning med bankospil, hygge, julemad og 

sange om juletræet. 

I år blev bogsalget nedlagt, og i stedet er det åbnet op som et bibliotek. Tak til Lene og Bente for det store 

arbejde – både med at stå for bogsalget, men også for at have lukket det ned og åbnet biblioteket op i 

stedet      

I løbet af sådan et år, så drøfter vi mange emner i menighedsrådet, og det medfører en gang imellem nogle 

nye tiltag. Vi vil gerne forsøge at være mere medinddragende som menighedsråd, og har besluttet, at vi 

nogle gange i løbet af året vil komme med menighedsrådets dryp. Her vil vi fortælle jer om, hvad vi får tiden 

til at gå med til vores møder, hvilke emner der fylder og eventuelt opsøge sparring hos jer. 

Af andre nye tiltag er blandt andet, at vi har lavet forårsfesten om til en sommerfest, som afholdes den 

sidste søndag inden sommerkirke, hvor portnerne vil stå for maden. Vi vil som en fast del af 

høstgudstjenesten informere om betaling af medlemskontingent, så dette altid gøres på samme tid af året. 

I vinterferien og efterårsferien er antallet til gudstjenesterne meget svingende og derfor planlægges 

videoprædikener i programmet i stedet for en prædikant. Og som et sidste nyt tiltag, så har den færøske 

menighed ændret navn til Eliaskirken, og har som udgangspunkt gudstjeneste hver lørdag aften i stedet for 

søndag eftermiddag, som de tidligere har haft. 

Et samtaleemne, som har fyldt utrolig meget for os i menighedsrådet til vores møder, er vores 

FANTASTISKE kirketeams! Vi oplever det som en stor velsignelse i vores menighed. Vi mærker en utrolig 

stor velvillighed og et medansvar for vores fælles menighed. Tak, at I bærer med, og at I har sagt ja til at 

tjene med hver jeres. Det betyder meget, og det mærkes, hvordan der er en omsorg og kærlighed til kirken. 

Et fast bedeemne er, at vi må få flere medlemmer til kirken. Det vil det fortsat være, men vi vil også rykke 

det over i kategorien takkeemne. Gud sender nye medlemmer og velsigner os, og det må vi huske at takke 

ham for! 

Tak til jer alle for et godt år, og den største tak til Gud, som samler os i fællesskab med Ham og hinanden. 

   

Kærlig hilsen 

  Menighedsrådet 

 

   


