Referat for lederskabsmøde 137
Fredag, den 3. februar 2017 kl. 09.30 – 16.00
Bethlehemskirkens menighedslokaler, Tømrergade 9, 1., 2200 København N
Mødeleder: Peter Sode Jensen / Referent: Ruben Dalsgaard
Til stede: Peter Sode Jensen, Ruben Dalsgaard, Anika Follmann, Ole Backer Mogensen,
David Mortensen, Rie Skårhøj, Martin Drengsgaard, Elisa Wejse (via Skype)
Afbud: Karsten Bach, Anders Damkjer, Peter Højvig, Marianne Pihl
Referatet er markeret efter (O)rientering; (D)røftelse eller (B)eslutning.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pkt. 1. Godkendelse af referat fra lederskabsmøde nr. 136 (B)
- Referatet godkendt. Drøftelsesfelter tages ud i det referat, som udgives
Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet 20. januar 2017 (B)
- Lederskabet ønsker at tage navne i debatten ud, på nær personer, der motiverede
forslag/oplæg og indlæg, der blev bedt ført til referat
- Tydelig skelnen ml. beslutninger og tilkendegivelser, en beskrivelse af høring- og
beslutningsprocessen sendes ud med referatet
- Kathrine og Karsten bedes om at arbejde videre med referatet og sendes formand og
ordstyrer til godkendelse og underskrift
Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden for møde nr. 137 (B)
- Dagsordenen godkendt med følgende tilføjelser:
- Der ønskes drøftelse omkring visions-udvalg, årsplan – ift. strategiarbejde omkring
vision og drift
- Orientering omkring stabssituation
Pkt. 3. Godkendelse af mødeplan for Lederskabsmøder 2017 – 2018 (B)
- Mødeplan godkendt med følgende rettelser/tilføjelser:
o Karsten og formand forsøger at finde ny dato til maj og et møde i slut
nov./start dec. Samt 2 ekstra skype-møder i hhv. aug/sept (evaluering af
sommeroase) + start januar (tilrettet dagsorden til rep.møde)
- Ønske om at få arbejdet med intern organisationsudvikling: stab, forretning,
arbejdsform + visionsområder – evt. fordelt på 2 års i årsplan.
- Undersøge inspirationstur for lederskabet – evt. Soul Survivor
Pkt. 4. Konstituering af Lederskabet, og gennemgang af udvalgsposter (B)
Lederskabet har konstitueret sig som følger:
- Formand: Peter Sode Jensen
- Næstformand: Ruben Dalsgaard
- Kasserer: David Mortensen
Lederskabets deltagelse i udvalg:
- Teologisk innovation: Ole backer Mogensen indgår som lederskabsmedlem
- Procesudvalget ift TOM/3DM fortsætter som hidtil: Rie Skårhøj (formand for
udvalget), Elisa Wejse, Peter Sode Jensen, Martin Drengsgaard, Anika Follmann
- Mission i folkekirken: Elisa Wejse
- Kirkepolitisk Udvalg: Martin Drengsgaard

-

-

Taler- og tema-udvalg:
o SommerOase: Peter Sode Jensen
o LederOase: Martin Drengsgaard
o Noter/drøftelse:
§ Udvalgenes sammensætning og arbejdsområde tages op på næste
lederskabsmøde (forslag til deltagere: SO: Torsten Borbye, Jesper
Oehenschläger, Peter Dyhr, LO: Lars Hansen, Daniel Hougaard)
§ Opmærksomhed på international netværk/udblik
§ Fokus på hvordan lederskabet leder dette område
§ Fokus på kvinder i udvalg
National Lederudrustning: Peter Højvig
o Bibellæsning: Ruben Dalsgaard og David Mortensen
o København: Karsten Bach
o Centermenigheder: Ruben Dalsgaard
o Diakoni: Anika Follmann
o Arbejdsliv og familieliv: Peter Højvig

Pkt. 5. Opfølgning på repræsentantskabsmødet (B)
Næste skridt med rapporten fra Knut Tveitereit
- Fjernelse af TOM-information fra hjemmeside. Bliver ekspederet.
- Afklaring af lederskabets mandat ift. at lede bevægelsen og skarpere formulering af
DanskOases værdier, DNA og formål – tages op på et kommende lederskabsmøde.
o Arbejde med kommunikation – selvpræsentation (fornyelse, udrustning,
mission)
o Netværk – menighedssyn
- Tilrettet kommentarer til rapporten.
o Formulering om at rapportens metodik ift. at vurdere MB’s kristologi er svag og
giver et skævt billede af Mike Breens Kristologi. Det er næppe helt rimeligt at
bruge en statistisk metode samt at bruge en praktik-bog som dogmatisk
fremstilling
o Link til rapport og kommentar sendes ude til lederne i bevægelsen. Ledelserne
opfordres til at læse og forholde sig til rapporten.
- Lederskabets anbefalinger og initiativer:
o
o
o

o

Rapporten skal læses af staben i DanskOase og vi anbefaler BUO’s bestyrelse
ligeledes at læse og forholde sig til rapporten – Anika bringer det videre til BUO’s
bestyrelse
Vi anbefaler, at de skoler, partnerskaber m.fl. der bruger Mike Breens litteratur læser
rapporten og diskuterer indholdet. – Karsten udsender til partnere
Vi anbefaler, at menighedsråd, ledere i menigheder, præster m.fl. læser rapporten og
diskuterer de spørgsmål, Knut stiller. Helt konkret vil vi opfordre menighedsrådet eller
tilsvarende til at sætte et møde af til formålet. Vi ønsker, at der i menighederne
skabes refleksion om de emner, der bringes op – den opfordring gives i mail til MRformænd, hvor også link til rapport og kommentar medudsendes. Karsten Bach har
ansvar.
Vi vil sætte fokus på lederudvikling og læring i DanskOase. Derfor har vi nedsat et
udvalg for national lederudrustning, der vil arbejde med læringsmiljøer i netværket.
Planen er at samle et bredt spektrum af mennesker fra bevægelsen, der har
kompetencer på området, for at samskabe nye tanker om læring og ledelse i
menigheder – Karsten Bach bringer dette med til udvalget

Vi arbejder i øjeblikket med reorganisering af partnerskaber i DanskOase. Der er
blandet andet brug for et mere aktivt samarbejde mellem Oase og partnere.
Procesudvalget arbejder med oplæg til lederskabet.
o Vi har udarbejdet retningslinjer for forholdet mellem menighed og orden –
genudsendes af Karsten Bach
Vi vil skabe rum for flere teologiske debatter. Aktører: præstenetværket,
menighedsrådsudvalg Taler- og temaudvalg, DOUTI. Ole BM og Karsten Bach har ansvar
for at bringe dette ind.
o Anbefaling til at læse og diskutere anvendt ledelseslitteratur i præstenetværk og grupper
Vi vil bede ‘Teologisk udvalg’ om at behandle den femfoldige tjenestetænkning, samt
discipelskabstænkningens kristologi ser ud i DanskOase.
o

-

-

Videre arbejde med Vejlederordning
- oplægget sendes ud til menighedernes ledelser, der bedes om feedback.
Procesudvalget bearbejder dokumentet endeligt
- endeligt dokument og vejlederrådets medlemmer udpeges og præsenteres ved
næste repræsentantskabsmøde.
6. Valg af ny bestyrelsesrepræsentant til Rudehøj Efterskoles bestyrelse (B)
Linda Gamst Josefsen (Horsens Valgmenighed) ønsker at stoppe
David Viftrup, (Aarhus Valgmenighed) fortsætter
- lederskabet bad Ruben Dalsgaard om at finde og foreslå et medlem fra Silkeborg
Oasekirke. Forslag sendes til lederskabet, som skal godkende.
7. SommerOase 2017 orientering om program og talere (O)
Drøftelse/noter:
- generelt ønske om mere intellektuel stimulering i seminar (ikke kritik af nærværende
program) – Martin D. overvejer forslag til seminar…
- Peter Sode Jensen som taler torsdag – formanden…
- opmærksomhed i spontan/profetisk ledelse af fredag aften…
- Pioneer-sporet – hvad er overvejelserne bag lukning? Det er en vigtig målgruppe…
- Mødeledelse – et afgørende felt
- Vi vil gerne stille op til ”spørg lederskabet”
- Vi vil gerne have mulighed for at vise vore ansigter
- Mulighed for endnu et segment, som ikke er aldersopdelt – kontemplativt
8. Evt.
David orienterede omkring situationen med konference-manager
Anika orienterede om opstillede kandidater til BUO’s bestyrelse

