Referat Ledermøde 136
Andagt og bøn v/Elisa Wejse
1. Godkendelse af referat fra lederskabsmøde nr. 135(B)
2. Godkendelse op optagelse af præstemedlemmer i menighedsnetværket (B)
3. Gennemgang og justering af programmet for repræsentantskabsdagen (B)
4. Behandling af indkomne forslag til repræsentantskabsmødet (O)
5. Behandling af Knut Tveitereid’s teologiske rapport (B)
6. Oplæg om tilsyn/vejledning og ordener I DanskOase (O)
7. Oplæg angående ledelse af netværket og forholdet til partnerskaber (O)
8. Forberedelse af valget til lederskabet, og valg af dirigent (B)

Andagt og bøn v/Elisa Wejse
Navnet Jesus skal være i centrum. Betyder frelser og befrier og livredder. Eksempel fra de
bumbede veje i Afrika: ”Nu kører vi i Jesu navn!”
Bøn.

Ad 1) Godkendelse af referat fra lederskabsmøde nr. 135(B)
Referatet er godtkendt.

Ad 2) Godkendelse op optagelse af præstemedlemmer i
menighedsnetværket (B)
Præster:
Følgende har søgt om optagelse:
- Johannes Krarup
- Anne Mie Skal Johanson
- Anders Michael Hansen

-

Ole Bagger Mogensen

Drøftelse:
Vedr. Anders Michael Hansens optagelse: giver anledning til at overveje opblødning i vedtægten
så ikke kun sognepræster uden medlemsmenighed nævnes, men præster generelt. Optagelsen
vurderes dog at være i vedtægtens ånd.
Beslutning:
Alle fire præster er godkendt som medlemmer af DanskOase.
Anders Michael Hansen er optaget som præstemedlem, da Københavns Frimenighed i en årrække
ikke har haft fulde medlemsrettigheder som følge af manglende medlemsbidrag.
Kaffeklubben:
Der er ikke kommet svar på opfordring om en beskrivelse af fællesskabet.
Drøftelse:
Der bør foreligge en beskrivelse.
Det er skadeligt at afvise dem.
Forslag: Vi afventer en beskrivelse af dem som gruppe, herunder formål, så lederskabet på
baggrund heraf kan træffe beslutning om optagelse.
Beslutning:
Lederskabet er glade for og positivt indstillede til gruppens anmodning. Vi afventer en beskrivelse
af dem som gruppe, herunder grundlag og formål (jf. DanskOases vedtægter § 2 og 3) og form (og
hvilken § de søger medlemskab på baggrund af), samt leder/kontaktperson og begrundelse for
ansøgning om optagelse, så lederskabet på baggrund heraf kan træffe beslutning om optagelse.
Deadline for indsendelse er 13. januar til lederskab@danskoase.dk.

Ad 3) Gennemgang og justering af programmet for
repræsentantskabsdagen (B)
Drøftelse:
Er en halv times procestid vedr. teologisk vurdering af Mike Breens bøger nok?
Forslag: at Følg mig-bogen ligger senere på dagen og diskussion af Knuts rapport udvides.
Diskussionspunktet under Følg mig er stadig discipelskab, men sådan at begrebet åbnes op ved
hjælp af bogen Følg mig – så der ikke kun fokuseres på Mike Breens litteratur.
Hvem leder dagen? (Processerne og programpunkterne ud over selve repræsentantskabsmødet)
Beslutning:
11.30: fremlæggelse af rapport

12.00: samtale – evt. i grupper -> Frokost
12.45: plenum-diskussion
13.30: Følg mig-bogen, hvor diskussionspunktet er discipelskab, men sådan at begrebet åbnes op
ved hjælp af Følg-mig-bogen, så der ikke kun fokuseres på Mike Breens litteratur. (Knut-rapporten
sendes snarest til Følg mig-redaktionen og offentliggøres i øvrigt d. 13/1)
Dorthe Kappelgaard spørges om at lede processer og programpunkter (ud over selve
repræsentantskabsmødet).

Ad 4) Behandling af indkomne forslag til repræsentantskabsmødet (O)
3 forslag:
1. Fra en gruppe fra Odder: dokument om en mulig retning for DanskOase
2. Fra Stig Christensen: at give enkeltpersoner medlemsstatus i DanskOase
3. Fra Stig Christensen:
(Rie Skårhøj
Drøftelse:
- Ad forslag 1: Udfordring at Anne Mie og Leif Johansons oplæg er fremsat som forslag til
selve dagsordenen. Det er svært at stemme om og uhensigtsmæssigt, at det ikke drøftes
sammen med relaterede punkter tidligere på dagen. Det fremstår som en
holdningstilkendegivelse som de ønsker tilslutning til fra et samlet DanskOase. Det bør
afklares hvad de ønsker, der skal stemmes om – om det er det samlede dokument eller
dele heraf.
- Ad forslag 2 og 3: Stigs forslag bør fremsættes selvom han ikke formelt har taleret.
- Ad forslag 2: Det er vanskeligt at tilkende medlemsstatus med stemmeret til
enkeltpersoner generelt uden at ændre hele organisationsstrukturen. Det er et gammelt
emne, der tages op igen. Lederskabet kan fremlægge forslaget og lægge op til et
udvalgsarbejde med en vedtægtsændring, der giver adgang medlemskab for pastor emeriti
og evt. andre grupper af enkeltpersoner.
- Ad forslag 3:
Beslutning:
Ad forslag 1: der skal sættes tid af til at forslaget motiveres, at lederskabet kan udtrykke sin
holdning til dokumentet og mulighed for debat i repræsentantskabet. Oddergruppen bedes tage
stilling til hvad der skal til afstemning. Oplægget sendes ud sammen med lederskabets
kommentarer (separat dokument). Peter renskriver.
Ad forslag 2 og 3: forslagene fremsættes, selvom Stig Christensen ikke formelt har stemme- eller
taleret.

Ad forslag 2: Lederskabet fremlægger forslaget og lægger op til et udvalgsarbejde med en
vedtægtsændring, der giver adgang til medlemskab for pastor emeriti og evt. andre grupper af
enkeltpersoner. Ruben arbejder med et en skriftlig kommentar fra lederskabet.
Ad forslag 3: (blev drøftet uden Rie Skårhøjs deltagelse): Lederskabet fremlægger forslaget, dog
uden selve begrundelsen, men lægger op til at forslaget forkastes, da vedtægterne allerede giver
mulighed for ekskludering på bagrund af etisk eller dogmatisk uoverensstemmelse. Ruben
arbejder med en skriftlig kommentar.
Forslag fra lederskabet som en korrektiv visionsdrøftelse under visionspunktet:
1. En samlet holdning til 3DM’s litteratur med udgangspunkt i Knut Tveiterets rapport
2. En samlet holdning til Ordensliv og menighedstjeneste
3. En samlet holdning til vejledning til menigheder og præster
4. En samlet holdning til ledelse af netværket og partnerskaber

Ad 5) Behandling af Knut Tveitereid’s teologiske rapport (B)
Drøftelse:
Det er en god og letlæselig rapport.
Kristologien: vigtigt og interessant, eks. i forhold til imitation.
Huddle-tænkning: Ikke godt til ledertræning. Der kan opstå gruppepres.
Fredens person: et godt begreb til evangelisation, men ikke til lederrekruttering.
Huddle/imitation: Det går altid fra leder til deltager/erfaren til uerfaren.
Envejs/hierarkisk tendens.
Et begreb for dette: monopolisering. Det bliver usundt/skævt.
Problematisk at tale om mine disciple – det er altid Jesu disciple.
Positivt anliggende: at man ønsker at tilføje et overset anliggende i trosbekendelsen/klassisk
kristologi.
Kritik af apostelbegrebet bliver svag.
Opdagelsen af den apostoliske tjeneste har været vigtig for DanskOase.
Også her vigtigt at kigge på sund/usund brug af ordet, herunder at bruge det om sig selv osv,
monopolisering/fremhævelse af apostle.
Opfordringer fra lederskabet kunne være:
til at skoler m.fl., der bruger Mike Breens litteratur, om at læse og forholde sig til rapporten.
Litteraturen forbydes ikke i netværket, men partnerskaber skal holdes ansvarlige ift. brug af 3DMlitteraturen og ift. brug af Knut Tveitereits og lederskabets vurdering af litteraturen.
til at komme med en Lifeshape 2.0/Building a Discipling Culture 2.0.
til at bruge andre læringsteorier
til oprettelse af pædagogiske læringsmiljøer og modeller

til at skabe mere rum for teologisk debat i DO
til at rapporten bør læses af staben
til at være opmærksom på faldgruber
til at arbejde teologisk (evt. i teol. udvalg) med emnerne i rapporten – særligt de femfoldige
tjenester.
Der mangler stadig en holdning til medlemskab af TOM.
Knut vil også gerne se på selve TOM-medlemsskabet.
Beslutning:
Rie sammenfatter lederskabets holdning til 3DM, der vedtages samlet. Kommentarer bør stå som
lederskabets kommentar/konklusion.

Ad 6) Oplæg om tilsyn/vejledning og ordener I DanskOase (O)
Drøftelse vedr. vejledning:
Vejlederrådet er godt, at de kan sikre flere forskellige vejledere, men har også en ulempe, at det
kan blive en snæver kreds af vejledere, der vælges.
Vigtigt at det ikke bliver for bureaukratisk.
Det kan tydeliggøres hvad vejlederen og menighed skal mødes om.
Bør det være forpligtende? Det er frivilligt at melde sig ind i ordningen.
Obs på, at vi er kongressionalistiske.
Økonomidelen er ikke det afgørende. Vejledere kan også have brug for kompensation.
Menigheden skal selv kunne vælge at kalde vejlederen, men vejlederen er står til ansvar for
vejlederrådet.
Vejlederrådet kan opsøge menigheder og opmuntre til vejledning.
Repræsentantskabet godkender medlemmer af vejledningsrådet udpeget af lederskabet.
Rullende skifte og fleksibelt antal i rådet.
Det kan diskuteres om det bør være krav, at der skal være en vejledning – men der er pt. ikke
ønske om at gøre det til et krav.
Beslutning vedr. vejledning:
Martin Drengsgaard udarbejder opdateret oplæg til endelig godkendelse på baggrund af drøftelse
på nærværende ledermøde.
Drøftelse vedr. orden:
Skal det være en anbefaling eller et krav til medlemmer?
Det kan bruges til at holde menighederne ansvarlige.
Ordlyden ændres, men indholdet fastholdes.
Beslutning:
Martin Drengsgaard udarbejder opdateret oplæg til endelig godkendelse på baggrund af drøftelse
på nærværende ledermøde.

Ad 7) Oplæg angående ledelse af netværket og forholdet til partnerskaber
(O)
Der er ikke arbejdet meget med et oplæg endnu. Anders Michael Hansen, Rie Skårhøj og Karsten
Bach har drøftet temaet i sammenhæng med proces om læringsmiljøer.
Beslutning:
Emnet tages op på repræsentantskabet som dialogemne, og som beslutningspunkt på
repræsentantskabsmødet, hvis et oplæg kan nå at blive udarbejdet og godkendt af lederskabet.
Der skal kunne sendes noget ud om d. 13/1. Rie og Karsten gør et forsøg.

Ad 8) Forberedelse af valget til lederskabet, og valg af dirigent (B)
Lederskabet opstiller to kandidater.
Derudover opstiller Andreas Østerlund.
Drøftelse:
Forslag at lederskabet opstiller: Elisa Wejse og Ole Bagger Mogensen
Udfordring, at der i vedtægterne ikke er krav om stillere.
Jesper Oehlenschläger spørges om at være dirigent. (Martin Lind er spurgt, men har takket nej).
Christian Wejse og Jesper Winberg spørges om at være stemmetællere.
Beslutning:
Lederskabet opstiller: Elisa Wejse (til genvalg) og Ole Bagger Mogensen
Andreas Østerlund opfordres til at oplyse navne på stillere.
Jesper Oehlenschläger spørges om at være dirigent.
Christian Wejse og Jesper Winberg spørges om at være stemmetællere.

Evt.
Næste ledermøde er d. 3. februar. Karsten kan ikke deltage.
Bogen Følg mig sendes ud til lederskabet.

