Stjernens Årsskrift
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Kære venner af Stjernen
I sidder her med mange spændende beretninger, om det store
arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende
læsning, som I har tid til at studere. Så er det bestyrelsens håb,
at I møder op på generalforsamlingen d. 13/3 kl. 19.30 og stiller
spørgsmål, kommer med kommentarer/gode ideer til det
fremtidige arbejde i og ud fra huset.
På side 18 finder I dagsorden for generalforsamlingen.
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Bestyrelsens beretning: v. Erik Nielsen
Kære alle
Tak fordi du tager dig tid til at læse denne beretning, ikke kun bestyrelsens, men hele beretningen
for Stjernens arbejde.
Året 2017 har på mange måder lignet andre år, og samtidig har hvert år sine træk. Bestyrelsen var
stort set en ny gruppe, som skulle samarbejde fra marts 2017. Der har fra start været et godt
samarbejde på tværs.
Vi har holdt møder i april, maj, september, oktober, november og januar, samt planlagt et sidste
inden generalforsamlingen i marts. Samtidig har der været holdt 2 fællesmøder med alle grupper i
Stjernen.
I foråret 2017 forsatte vi snakken med ledere fra UL og TF, om at samle arbejdet mere. Der blev
nedsat en hurtig arbejdende gruppe, som skulle lave et udkast til en samling af de 2 grupper. Det
var klar før sommeren og blev fremlagt i både UL og TF. Det blev modtaget positiv, og stor var
forundringen, da UL pludselig meddelte at de lukkede og ikke regnede med at den nye plan skulle
køres i gang.
Det gav udfordringer for de ting som var planlagt i efteråret, og samtidig skulle foråret gentænkes.
I foråret sagde vi farvel til Niels Jørgen Larsen, bedre kendt som Niller, som har været ansat som
regionsleder i Aarhus. Stor tak for din indsats i Region Aarhus.
Efter sommeren startede Kristian Lindholm. Vi glæder os til samarbejdet med dig, og glæder os til
de visioner som du og resten af regionsmedarbejderne tænker og planlægger.
I 2017 har vi arbejdet videre med planer om vi skal bygge boliger på grunden. Der har været et
møde med IM´s generalsekretær og økonomiansvarlig. De hørte om projektet og gav grøn lys til at
vi må arbejde videre, forudsat at det i første omgang ikke vil påvirke ejendomsskatten (inden
byggeriet er gennemført). Vi har derfor nu rettet henvendelse til Aarhus Kommunes
ejendomskattekontor for at bede om et møde, hvor vi kan drøfte muligheden for om skatten
holdes i ro.
Bestyrelsen har samtidig med bestyrelsesarbejdet, stået for nogle fælles arrangementer i Stjernen.
De store er lejren i april, Sct. Hans-aften i juni og har i efteråret været vært for et fællesmøde og
adventsfest. I foråret planlægges en 10 års fest, hvor der vil være indslag rettet til alle grupper i
Stjernen.
Vi har i Stjernens første 10 år oplevet, at mange har lagt kræfter i frivilligt arbejde i udvalg,
arbejdsgrupper m.m.
Tak til alle jer der har givet en hånd med der. Desværre må vi også lige nu konstatere, at der det
seneste år har været mere afgang end tilgang. UL er en del af årsagen, men både IMU og TF har
også kunnet mærke en tilbagegang. Det udfordrer de arbejdsgrupper, der sidder. Det giver tanker i
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retning af, om der er noget vi kan undvære, eller hvem der kan hjælpe med opgaver, som der
mangler folk til. Man kan godt spørge, om vi skal have møde hver uge, skal vi have et fint trykt
program, skal vi selv lave regnskab, eller er der opgaver, som vi bliver nødt til at lade ligge nu. Vi er
nødt til at udtænke en plan, der også holder om 5 og 10 år.
Jeg er ikke ude på at reducere Stjernen til ingenting, men vi bør samtidig vende hver en sten, og
overveje om kræfterne bruges rigtigt. Det kan også være flere, der skal være med til at løfte.
En anden mulighed er, at arbejde på at få ”fødekæden” med alle aldersgrupper genetableret, så
der også langt ud i fremtiden er et IM-arbejde i Aarhus Nord.
Vi må alle bede, at Gud må udruste og vise vej i det.
Til slut vil jeg takke alle jer, der kommer i Stjernen. I er alle med til, at Stjernen kører som den gør,
og alle er med til, at vi hver især kan blive bevaret i Troen på Jesus som frelseren, i det der
forkyndes og de vidnesbyrd, som deles i Stjernen.
Må Gud velsigne dig og det fællesskab, som Stjernen er.
Vel mødt til Stjernens generalforsamling den 13/3 2018.

Stjernens IMU: v. Erik Empleo Dahl Hansen
2017 har været endnu et godt år for Stjernen IMU.
Vores fællesskab har bevaret nogenlunde samme størrelse, og der er igen stabilitet efter det
kraftige fald af medlemmer. Vi er omkring 35 mennesker i fællesskabet. Nogle er rejst videre,
nogle er kommet til, og atter nogle er blevet født ind i fællesskabet (dvs. tre par i fællesskabet har
fået et barn). Det betyder, at en del torsdag aftener har vi været tilbage i ungdomslokalet, i stedet
for den store sal.
Vi har fået tilpasset de frivillige opgaver, så de igen passer med mængden af hænder. Vi har
måttet nedlægge nogle udvalg og slå nogle poster sammen, og som resultat kan vi stolt sige, at vi
stadig kan være med til at holde lørdagsåbent i IM-genbrug, vi hjælper til med fællesspisning til
rytmisk gudstjeneste i Christianskirken, vi har en fuldtallig bestyrelse og et programudvalg
derudover. Der er altid nogle, der tager sig af kaffe og kage og posten som mødeleder, og
derudover bliver der stadig arrangeret fællesspisning med jævne mellemrum. Alt sammen
fungerer stadig, selvom vi er markant færre medlemmer. Ud over de ting som foregår i Stjernen,
har der været arrangeret filmaftener, computerspilsaftener, håndboldaften, nytårsaften, og folk
fra fællesskabet mødes også ofte efter gudstjeneste.
Vi har haft en masse gode aftener med forkyndelse og kaffe. I foråret beskæftigede vi os med
forskellige bibelske personer. Vi fordybede os i, hvem apostlene Johannes, Peter og Paulus var, og
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vi fik større kendskab til Moses, Aron, Nehemias, Samuel, Elisa og Hagaj. De kyndige talere vi fik
besøg af, brugte historierne om disse personer til at fylde vores liv med visdom, råd og forbilleder.
I efteråret gik vi i dybden med, hvordan vi skal forstå ’den kristne familie’. Det kristne fælleskab
skal fungere som en familie med Gud som overhoved. Det vil vi gerne stræbe efter i Stjernen IMU,
og derfor var det et af semestrets emner. Dernæst er vi i Stjernen IMU et fællesskab, der består af
kristne familier, og fordi det er vigtigt at værne om familierne, hørte vi også om, hvordan vi har
Gud som familiens overhoved i hjemmene.
I foråret 2018 skal vi ’back to basic’ (tilbage til det basale) ved at læse og gennemgå hele
Matthæusevangeliet. I efteråret skal vi sætte fokus på Guds lov. Vi skal undersøge moseloven,
hvordan vi skal forstå moseloven i dag, efter vi har fået evangeliet, og hvad Kristi lov er.
Vores mål lyder stadig: Vi vil kende Jesus, så at det kan ses.

Tirsdagsfællesskabet: v. Aksel Kristensen
Vi kan glæde os over trofasthed i Stjernens Tirsdagsfællesskab. Der kommer ca. 40 til vore møder.
Vi synes, at vi i 2017 har haft et varierende program, hvor Guds ord er blevet forkyndt klart. Det er
også vores mål med arbejdet i Tirsdagsfællesskabet. I årets løb har vi også fået lov til at høre om,
hvad der sker ude i verden. Vi har bl.a. fået indblik i, hvordan SAT-7 er blevet brugt til at få Guds
ord ud til den muslimske verden i Mellemøsten. Det opmuntrer os, når vi hører om, hvordan Gud
griber ind andre steder i verden, og hvordan Guds ord bliver forkyndt til frelse for mennesker.
I foråret og sommeren 2017 blev der arbejdet med at etableret tættere fællesskab med Ung Liga.
Det er med beklagelse, at Ung Liga efterfølgende besluttede at nedlægge sig selv. Det ville være
dejligt, hvis samarbejdet med dem kunne give et frisk pust til Tirsdagsfællesskabet. Der har været
en begrænset tilgang til vores arbejde, derfor kunne det været fint og opmuntrende, hvis vi kunne
få nyt input derfra.
I efteråret 2017 har ledergruppen taget initiativ til 2 nye tiltag.
I september prøvede vi med en SPIS GRATIS-aften. Der kom nogle, som vi normalt ikke ser i
Stjernen. Vi vil prøve at arrangere en lignende aften igen i 2018. Det giver mulighed for at invitere
nogle fra vores netværk med til møde i Stjernen.
I december prøvede vi også med noget nyt. IKC blev inviteret med til pyntning af juletræet. Det var
en aften, hvor der var mulighed for, at de fik set og hørt noget om danske juletraditioner. Det blev
en god blanding mellem folk fra IKC og Tirsdagsfællesskabet. Udover klipning af julepynt og
pyntning af juletræ, blev der god tid til at synge danske julesalmer. Wessam fortalte om Egyptisk
jul og holdt en kort andagt, hvor Guds ord blev forkyndt klart og tydeligt.
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I 2018 har vi planlagt nogle aftener sammen med IKC. Samarbejdet med dem ser vi frem til. Vi tror,
det kan give noget til vores fællesskab og håber også, at det kan være berigende for IKC´erne med
sådanne møder. Det giver noget at være sammen med mennesker, som har en helt anden
baggrund. Det giver også mulighed for at gentænke (RETHINK), hvad vi har fået gennem Guds ord,
og hvad vi tror på.
I februar 2018 bevæger vi os også ud på dybt vand. Vi prøver med en familieaften med Lissen,
startende med tidlig fællesspisning kl. 17.30. Der er ikke så mange i vores fællesskab, som har
mindre børn. Vi håber, at nogle af de unge familier, der tidligere kom i Ung Liga, har lyst til at
slutte op om sådanne familieaftener, som vi gerne vil arrangere flere af, hvis ellers der er
opbakning til dem. Du har mulighed for at invitere børnefamilier med eller måske tage dine
børnebørn med. Tænk på det.
Ledergruppen består nu af Thorkild Mathiasen, Gerda Jensen, Bodil Svinth og undertegnede.
Anette Tjørnemark besluttede at stoppe i ledergruppen efter første halvår 2017. Tak for din
indsats Anette. Det er med glæde, at Gerda og Bodil har sagt ja til at gå ind i udvalget efter
sommerferien 2017.
Jeg vil slutte med at sige tak til alle jer, der har været med til at udfylde de forskellige opgaver i
Stjernens Tirsdagsfællesskab.
Vi ser alle i ledergruppen frem til det nye år.

Vejlby Børneklub: v. Gitte Lund
”Jeg er en underfuld skabning – har kæmpe værdi,
har krop og alt det, der er indeni.
Jeg er elsket med hjerte – med knogler og hud.
Jeg er skabt, så jeg ligner Gud”
Denne lille sang er forunderlig! Indholdet har børn og voksne i Vejlby børneklub også gennem
2017 hørt, læst, dramatiseret og sunget om. Vi har i årets løb haft en overvægt af børn, som
endnu ikke har lært at læse. Til gengæld er de fantastiske til at lære udenad, og sangene har
dermed været i ovennævnte genre, suppleret med børne-CD’ere på max volumen 
Hver klubdag starter med at få stillet tørst, sult og lækker-sult over ”siden sidst”-snak.
Dernæst synger vi: ”Se, jeg har to stærke hænder… de kan slå og de kan rive, men nu vil jeg folde
dem i bøn”. Børnene er meget frimodige omkring bede- og takke-emner. Vi hører, snakker og
synger om himmelen, jorden, venner, familie og om Gud og Jesus, som har gjort alt for os og
kender til alt i vores liv. Dagens tekst eller emne fra Bibelen er inspireret af materialet fra
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
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I løbet af 2017 har vi 3 ledere oplevet en fordobling af børneantallet, så vi sluttede året af med 18
børn i alderen 4-8 år. Dette er ét af mange BØNNESVAR i DFS-børneklubben i Vejlby! Vi fortsætter
ind i 2018 med rigtig godt mod og siger ”Tak” til Gud og til alle, der bakker op: forældre og
Stjernens folk – både ved bøn, interesse og økonomisk støtte. Dét er en uvurderlig del af
brændstoffet for alle.

Kommunikationsudvalget: v. Else Johanne Laursen
Kommunikationsgruppens formål er at hjælpe med intern og ekstern kommunikation til gavn for
Stjernen.
Indtil sommer 2017 bestod kommunikationsgruppen af 4 faste personer samt en ekstern
tilknyttet. Jacob Veng, vores tekniker, forlod desværre gruppen, da han er stoppet i Stjernen og
flyttet til Ebenezer.
Vi vil gerne bruge anledningen til at bringe en VARM og STOR TAK for Jacobs indsats de forløbne
år!!
I kraft af arbejdsopgaverne er en tekniker yderst nødvendig, og over efteråret søgte vi efter en ny.
Vi er meget glade og taknemlige for, at Andreas Ellegaard fra IMU vil prøve teknikerrollen!
Et fast antal på 5 er det ideelle, og vi håber, at endnu en person fra IMU har lyst til at være med i
teamet!
Kommunikationsgruppen har haft 5 møder i 2017. Da antallet af møder er overskueligt, møder vi
som regel talstærkt op hver gang.
En stor del af opgaverne klares online, og således bibeholder vi kontakten mellem de egentlige
møder.
På møderne gør vi status på igangværende opgaver, gennemgår og opdaterer hjemmesiden,
evaluerer og drøfter programudarbejdelsen samt ideer til kommende aktiviteter.
I 2017 udarbejdede vi et endnu et par nye bannere, 2 programmer og talrige annoncer.
Manglen på tekniker hele efteråret resulterede i, at en del tid blev brugt på at finde ud af, hvordan
de tekniske ting fungerer (hjemmesiden, Google drev, mailinglister osv.). Takket være Svend
Børges store indsats kører både StjernE-nyt, hjemmesiden og Google drev på bedste niveau!
Efter behov indrykker vi annoncer og rundsender meddelelser via StjernE-nyt.
Hver måned indrykkes en annonce for Stjernen i Aarhus Nord. Mon der er nogen, som ser denne
eller har hørt om nogen, som har?
Programudarbejdelsen med opsætning og trykning er en stor og tidskrævende opgave.
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Vi er meget taknemlige for, at Poul Erik Ettrup fortsat påtager sig denne opgave, og at Aksel
Kristensen (TF) stadig har lyst og vilje til at hjælpe med!
Resultatet kan ses ved et flot og færdigt program i god tid inden juleafslutningen!
Visioner for 2018 – vi vil gerne være mere synlige på de sociale medier, og første skridt er at
udarbejde en Facebook-side for Stjernen.
Kontaktpersoner og overordnet fordeling af kommunikationsgruppens arbejdsområder
Det trykte program (opsætning, layout og tryk)
Poul Erik Ettrup, Ekstern: Aksel Kristensen
Hjemmesiden (opdatering og vedligeholdelse)
Svend Børge/Andreas Ellegaard
Annoncer
Else Johanne Laursen
StjernE-nyt
Svend Børge Jensen
Teknik
Andreas Ellegaard
Ad hoc
Alle

Bedegrupperne: v. Jette Nielsen
For ca. 7 år siden startede vi for første gang bedemøderne i Stjernen. Godt at se tilbage på, at det
nu er blevet en fast del af fællesskabet at begynde med bøn inden møderne. I 2017 er der stadig
flere, der slutter op om denne mulighed for bøn og forbøn. Tak til alle for opbakning til bøn i
Stjernen. Det er fortsat en vigtig opgave.
Vi er vant til at effektivitet og arbejde kommer forud for hvile og bøn. Men i en stadig mere hektisk
tid hvor vi let får for travlt og kan miste fokus, er det godt, at bønnen har sin plads.
Lad os fortsat prioritere tid til bøn.
Salme 127 v 1: Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves. Hvis ikke Herren
våger over byen, våger vægtene forgæves.
Esajas 30 v 15: I ro og stilhed er jeres styrke.

Liv og Tro-aftener: v. Inge-Lise Larsen
Liv & Tro følges ad, når mennesker midt i livet mødes til møder under dette tema i Stjernen eller
Bethania i Aarhus.
Møderne finder sted de sidste mandage i måneden kl. 19.30 på skift på disse adresser.
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God forkyndelse og fællessang fra Sange & Salmer kendetegner disse fællesmøder i Region
Aarhus. Vi har den glæde, at der også rækkes ud, så Odder også er repræsenteret ved disse
møder.
Møderne rundes af med kaffebord og rigtig godt fællesskab i gode venners lag.
- Et åbent tilbud til alle interesserede. Mød blot op til en dejlig aften.

Åbne Eftermiddage: v. Knud Dalsgaard
Hver den anden og fjerde onsdag eftermiddag i måneden samles mellem 25 – 35 seniorer i
Stjernen. Oftest er vi mellem 30 – 35 til eftermiddagene. Det er en blandet flok, hvor nogen er
friske og aktive ældre, andre kommer med flex taxa på grund af deres kørestol, nogen ser dårligt,
går dårligt, nogen er mentalt svækket, men alle er vi sammen om Guds ord, om at dele både liv og
tro med hinanden og vi synger sammen, beder sammen og omsorgen for den enkelte er meget
vigtig.
Vi har en folder, der kort fortæller, hvad vi bygger arbejdet på, og hvad vi gerne vil. Vi bygger på
Guds ord, og det er centralt til vore eftermiddage. Samtidig står vi sammen om, at ”kærligheden
skal være ægte”, et vers fra Rom. 12,9, og vi ønsker, at Kristi kærlighed må leve i os og igennem os.
I alt er vi afhængige af Gud, at han til stadighed må skabe kærligheden og gøre den levende og
give os nøden, lysten og viljen til at invitere nye med.
Det er en række frivillige, der står for arbejdet, og vi ønsker stadig, at flere kommer til og lader sig
bruge i forskellige konkrete opgaver. Vi værdsætter de frivillige højt, og de er hver især en gave ind
i arbejdet, og det er vigtigt, at de også selv mærker og oplever sig værdsat.
Vi har et lille besøgsudvalg á 3 personer som har fokus på besøgs- og omsorgstjenesten. De holder
øje med, om nogen har brug for besøg og spotter, om nogen har lyst til at være besøgsven. Et
udvalg arrangerer et par udflugtsdage hen over sommeren. Det er for at være sammen på en
anden måde end ved eftermiddagene.
I programvæggen i caféen ligger en folder om arbejdets fundament, indhold og formål samt
programmet for eftermiddagene. Det er også i Stjerne-info. Om kort tid kommer en ny folder om
besøgs- og omsorgstjenesten.
Tak for medleven, forbøn og hjælp til at gøre eftermiddagene kendt og invitere, så flere kan være
med.
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Husudvalget: v. Poul Erik Hørning Jensen
Udvalgsmedlem:
Poul Erik H Jensen
Egon Skødt
Poul Erik Larsen
Ejgild Kuntz
Knud Erik Jensen
Isak Pedersen
Signe & Søren Jacobsen

Arbejdsområde:
formand
teknik
udlej af værelser
grønne områder
grønne områder
teknik
portnerpar

Mailadresse:
poulerik@hoerningjensen.dk
egon@pc.dk
pe-ettrup@stofanet.dk
lisejgild@gmail.dk
kej.bwj@gmail.com
isak@pedersen.info
portner@stjernen.dk

I året 2017 har udvalget været lidt i arbejdstøjet. En af visionerne for 2017 var, at der skulle
udføres et fliseareal ved siden af ”skuret”, med tilhørende bøjler til parkering af cykler. Dette
arbejde har båret frugt; cykler sættes ikke længere langs Stjernens facade, men det nye areal
anvendes. Tak for hjælpen til arbejdet.
Der er udført plantearbejde forskellige steder – tak for det.
Der er opsat 30 km i timen-skilt, når vi kører ind på p-pladsen. Der er ændret på parkeringstider
efter ønske fra brugere.
Der er arbejdet en del på at få mere belysning på facaden, og adgangs/udgangsdøre er justeret.
Der er på hoveddøren monteret automatisk åbning og lukning, med lidt opstartsbesvær. Huset er
malet indvendig – gulve bonet.
Tak til alle der er med i arbejdet i dagligdagen, holder de grønne arealer, det tekniske udstyr,
udlejning af værelse i kollektivet og tak til portnerparret for deres store indsats. Huset bruges
mange timer i døgnet, hvilket kræver stor indsat som portnerpar.
Vi håber stadig, at huset må blive til velsignelse, for de mange der bruger det. Dejligt det anvendes
så mange timer i døgnet.
Har I spørgsmål til udvalget, er I altid velkommen til at kontakte én af os.

Portneren: v. Signe og Søren Jacobsen
Vi er nu 4½ år gamle portnere, som er glade for at være her. Vi er meget taknemlige, over de
engagerede personer vi nu engang arbejder meget sammen med! Vi skylder dem en tak for det
arbejde, de hjælper os med! De er glade og tålmodige med os. Så en særlig tak til jer!
En udfordring har været, at huset nærmer sig den magiske tiårs alder. Det har kunnet mærkes på
alarmsystemet, hårde hvidevarerne, dørtelefonerne, gulve, vægge, it-udstyr, dørene og
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kloaksystemet. Så det har krævet, at fødderne har været plantet i jorden og bedt husets daglige
brugere om tålmodighed.
Vi har fået ændret lidt vores p-regler, så nu er der tre timers gratis parkering på hele pladsen i
stedet for dele af pladsen.
Fremad sigtet vil vi gerne, at Stjernen bliver til et hjemligt sted, hvor folk er glade for at komme og
synes, der er rart at være. Vi har stadig et håb om, at alle Stjernens brugere kunne få et indblik i,
hvor meget der egentlig foregår i Stjernen, da vi tit møder overraskende blik fra folk, når vi
fortæller dem, hvor meget der egentlig foregår her i huset.
Ellers er alt vel, og vi er klar på at tage fat i det nye år.

IM Genbrug: v. Svend Børge Jensen
2017 har været et rimeligt år i butikken. Der har været nok at lave hver dag, mange glade kunder.
Vi har i år fået 3 nye medarbejdere, som alle er kommet og tilbudt deres hjælp, to af dem fordi der
blev lukket en genbrugsbutik på Silkeborgvej. Det er super dejligt. Vi er helt overbevist om, at det
er svar på flere års bøn.
Vi er 24 medarbejdere + 2-3 unge hver lørdag fra de 6 IMU-foreninger i byen inkl. Stjær-Galten,
der på skift holder butikken åbent om lørdagen minus juni, juli og august mdr.
Vores møbelsalg er faldet over de sidste år, så vi overvejer, om vi skal stoppe. Hvorimod
bogafdeling har rigtig godt salg, og vi har hele tiden ca. 12.000 bøger på hylderne.
Isenkram og tøj sælger også godt og ikke mindst vores ”Retro”-afdeling med tøj, er meget godt
besøgt af unge piger, så den afdeling håber vi, at vi kan lave større.
Samlet nåede vi en omsætning på ca. 464.000 kr. Det er 16.000 mindre end sidste år, men det er
den samme tendens, vi hører fra andre genbrugsbutikker; en lille nedgang i omsætningen.
Det sidste år har vi sendt 390.000 kr. til Indre Mission, penge som er med til at lønne
medarbejdere. Bare i Aarhus er der ansat 10-15 personer i IM.
Vi er 5 personer i vores styregruppe, som står for den daglige ledelse af butikken.
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Regionen: v. Kristian Lindholm
Det vrimler med liv og gode idéer på IM’s kontorer i Stjernen. I løbet af 2017 har 16 personer haft
nogle af deres arbejdsdage placeret i Stjernen – og i 2018 øges dette tal, hvor den fulde virkning af
Indre Missions opnormering af Region Aarhus slår igennem. Det er dejligt at være leder for en
engageret medarbejderflok, der arbejder både regionalt og med landsopgaver. Det giver
fantastiske muligheder at kunne snakke på tværs af arbejdsgrene, og dette vil I i løbet af 2018
forhåbentlig begynde at se en virkning af, når vi sætter overskriften: På vej mod flere og bedre
fællesskaber.
Med ansættelsen af en ekstra ungdomskonsulent, Nanna Forum Dideriksen, vil der blive et øget
fokus på hele teenområdet. Det har været tiltrængt gennem længere tid. Ved at Nanna overtager
teenområdet, har vi mulighed for at ændre i ungdomskonsulent Filip Kildeholms arbejdsområder,
der nu handler om IMU samt om den gruppe, der ligger i spændet mellem IMU og IM. Det er et
område, der kræver vores opmærksomhed, hvis vi fremadrettet skal sikre Indre Missions arbejde i
Aarhus.
Flere medarbejdere vil i løbet af 2018 få overlappende aldersgrupper i deres arbejdsbeskrivelse.
Det betyder, at vi stort set har medarbejdere, der har fokus på alle de aldersskift, der ofte skaber
problemer. Det gælder for overgangen mellem juniorarbejdet og teenarbejdet, mellem
teenarbejdet og IMU og mellem IMU og IM. Jeg håber, at vi på den måde kan skabe en større
sammenhæng mellem Indre Missions mange alderstilrettede tilbud. Derudover har jeg en drøm
om, at vi kan få etableret en IMU, der tager hånd om de unge, der ikke kommer i KFS. Der er en
stor gruppe, der har brug for et kristent fællesskab, men som i Aarhus ikke har et reelt tilbud. Det
vil vi være med til at lave om! Tag endelig kontakt til os, hvis du selv er i målgruppen eller har
børn, der kunne være interesseret i et sådant fællesskab – for så har vi nemlig mulighed for at
bruge tid og ressourcer for at få en sådan IMU op at stå.
Indre Mission i Region Aarhus ønsker flere og bedre fællesskaber. Dels vil vi tilbyde målrettet
inspirations- og undervisningsforløb til grupper i de enkelte foreninger. Vi starter med 4 aftener
om ”Sjælesorg i nutidens Danmark”. Derudover har vi planer om en aften for de af jer, der sidder
og arbejder med programmet. I er vigtige, hvis vi skal holde en sund lære. Til formænd og kasserer
bliver der den 14. december et formands- og kasserermøde med deltagelse af folk fra Indre
Missions Hovedbestyrelse, generalsekretæren, økonomichefen m.fl. En aften, hvor formænd og
kassereres opgaver sættes i fokus. Vi er lydhøre over for idéer og behov – så fortæl os det
endeligt. Derudover vil vi arbejde mod flere mindre fællesskaber, der kan være både geografiskog interessebaserede. Der er brug for missionshusene, men vi har også brug for, at vi tør danne
mindre fællesskaber i områder af Aarhus, hvor der i forvejen er meget lidt eller intet
missionsarbejde. Nanna Forum Dideriksen vil blive katalysator for denne udvikling.
Tak for samarbejdet med Stjernen i løbet af 2017, og tak til alle jer, der uge efter uge yder en stor
og frivillig indsats. Uden jeres indsats, ville Indre Missions arbejde ikke have ben at gå på i Aarhus!
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Vedtægter:
§1

Navn

1.1

Foreningens navn er Indre Mission, Århus Nord, herefter benævnt Århus Nord IM.

1.2

Foreningen er i juridisk forstand etableret med bidragydere som medlemmer, samt
kontingentbetalende medlemmer i Stjernens IMU.

§2

Grundlag og formål

2.1

Århus Nord IM arbejder på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund.

2.2

Århus Nord IM er tilsluttet Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark ved
registrering i IM's Sekretariat.

2.3

Århus Nord IM driver sit arbejde i overensstemmelse med Bibelens lære. Foreningens
formål er, at mennesker kommer til tro på Jesus og bliver bevaret i troen.

§3

Aktiviteter

3.1

Formålet søges virkeliggjort gennem arrangementer tilpasset de forskellige alderstrin.

§4

Stemmeret

4.1

Stemmeret ved Århus Nord IM’s generalforsamling har enhver bidragyder, som i perioden
fra 13 måneder til 1 måned før generalforsamlingen, hos kassereren, er blevet noteret for
mindst et gavebidrag til Århus Nord IM, jfr. § 4 stk. 3 eller som har betalt kontingent til
Stjernens IMU og derved er gyldige medlemmer i Stjernens IMU. For at opnå stemmeret
skal man desuden være fyldt 18 år og kunne tilslutte sig Århus Nord IM’s grundlag og
formål som nævnt i § 2.

4.2

Generalforsamlingen kan for et år ad gangen fastsætte et minimum bidrag, som skal være
indbetalt rettidigt for at bidragyderen opnår stemmeret.

4.3

Ægtefæller anses begge som bidragydere hvis blot den ene er noteret for et gavebidrag.
Dog skal bidraget udgøre det dobbelte af et evt. bidrag fastsat efter § 4 stk. 2.
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§5

Generalforsamlingen

5.1

Generalforsamlingen er Århus Nord IM’s øverste myndighed.

5.2

Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af det første kvartal og
bekendtgøres i Århus Nord IM’s program, senest 8 uger før afholdelsen.

5.3

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde nedennævnte punkter, som
kan suppleres efter behov:
1.
Indledning med andagt.
2.
Valg af dirigent/ valg af referent.
3.
Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år.
4.
Kassererens fremlæggelse af det reviderede og af bestyrelsen underskrevne
regnskab.
5.
Kassererens fremlæggelse af bestyrelsens godkendte budget.
6.
Drøftelse og godkendelse af hhv. formandsberetningen, regnskab og budget.
7.
Indkomne forslag.
8.
Valg til bestyrelsen.
9.
Valg af suppleanter.
10. Valg af revisorer.
11. Eventuelt.
12. Afslutning.

5.4

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i
hænde senest 3 uger for generalforsamlingen og bekendtgøres på det følgende møde før
generalforsamlingen samt i Århus Nord IM’s nyhedsmail. Forslag til vedtægtsændring
indsendes senest 5 uger før generalforsamlingen og opføres som et særskilt punkt på
dagsordenen.

5.5

Kandidatforslag til bestyrelsen indleveres skriftligt til formanden, underskrevet af
kandidaten og mindst 3 stemmeberettigede, senest 10 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen har mulighed for at opstille kandidatforslag helt frem til valget.

5.6

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foregår skriftligt og afgøres ved simpelt
stemmeflertal. Ved valg til bestyrelsen kan enhver stemmeberettiget stemme på så mange
kandidater, som skal vælges det pågældende år.
Valget foregår skriftligt på stemmesedler, hvor kandidaternes navne er opført alfabetisk.

5.7

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.
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5.8

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter beslutning af generalforsamlingen eller
bestyrelsen eller hvis begæring herom fremsendes af mindst 1/3 af de stemmeberettigede.
Begæringen skal overfor bestyrelsen fremsættes skriftligt og med angivelse af det eller de
emner, der ønskes behandlet.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, ved
bekendtgørelse ved to på hinanden følgende programsatte møder samt i Århus Nord IM’s
nyhedsmail. Hvis der på den ekstraordinære generalforsamling skal behandles forslag til
vedtægtsændringer, skal indkaldelsen dog ske med mindst 4 ugers varsel.

5.9

Øvrige afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal og foregår ved håndsoprækning
med mindre én eller flere stemmeberettigede begærer skriftlig afstemning.
Undtaget herfra er anvendelse af større pengesummer, hvorved forstås 50 % af et års
budget, her kræves mindst ¾ af de afgivne stemmer.

5.10

Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen, som indføres i bestyrelsens protokol og
underskrives af såvel dirigenten som samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

§6

Foreningens ledelse

6.1

Århus Nord IM ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.
Valg til bestyrelsen foregår ved den årlige, ordinære generalforsamling.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år, således at 3 vælges i lige år og 4
vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted.
Den stedlige missionær kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Det tilstræbes at alle Århus Nord IM’s arbejdsgrene er repræsentant i bestyrelsen.
Bestyrelsen kan endvidere efter eget skøn supplere sig med andre repræsentanter for
Århus Nord IM’s arbejde og med folkekirkens præster, disse har heller ikke stemmeret.
Bestyrelsesmedlemmer skal godkendes af Indre Missions Hovedbestyrelse.

6.2

Valgbar til bestyrelsen er enhver bidragyder, som tager aktiv del i Århus Nord IM’s arbejde
og som i henhold til § 4 stk. 1 har stemmeret. Valgbar er ligeledes medlemmer af IMU som
har betalt kontingent til Stjernens IMU.
Ægtefæller, børn, svigerbørn og søskende, kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

6.3

Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter for en etårig periode.

6.4

Bestyrelsen konstituerer sig ved sit første møde – og senest en måned efter valget – med
formand, næstformand, kasserer og sekretær.
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6.5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af de valgte medlemmer er til stede ved et
varslet møde.
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder
forslaget.

6.6

Formanden eller 3/5 af bestyrelsens medlemmer indkalder til bestyrelsens møder.
Bestyrelsens møder bekendtgøres gennem dagsorden udsendt af formanden senest 5 dage
før mødet.

6.7

Formanden tegner sammen med næstformand og kassereren Århus Nord IM.

6.8

Bestyrelsen har ansvar for ledere og udvalg indenfor Århus Nord IM’s arbejdsområde.

6.9

Det påhviler bestyrelsens sekretær at udarbejde referat fra bestyrelsesmøderne.
Referatet renskrives og udsendes til bestyrelsesmedlemmer m.v.
Protokollens godkendelse anføres som særskilt punkt på dagsorden ved det efterfølgende
bestyrelsesmøde.

6.10

Det påhviler den lokale bestyrelse med kalenderåret som regnskabsår hvert år at
udarbejde et årsregnskab indeholdende indtægter – herunder gavebidrag – og udgifter
samt status.
Kopi af årsregnskabet fremsendes til Kassererkontoret sammen med oplysning om husets
aktuelle ejendomsværdi.

§7

Økonomi, regnskab og revision

7.1

Bestyrelsen er ansvarlig for administration af arbejdets økonomiske midler.

7.2

Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form. Kassereren kan gyldigt
kvittere for alle indbetalinger.

7.3

Regnskabet revideres af to af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges
for 1 år ad gangen.

7.4

Regnskabsåret følger kalenderåret.

7.5

Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

16

§8

Vedtægtsændringer

8.1

Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres senest 4 uger før generalforsamlingen.

8.2

Ændringer i Århus Nord IM’s vedtægter kan kun ske, når mindst ¾ af de fremmødte
stemmeberettigede afgiver stemme for ændringen.

8.3

Vedtægterne kan ikke ændres i strid med § 2 og dette stykke.

8.4

Med henblik på at bevare status som en del af Kirkelig Forening for den Indre Mission i
Danmark skal vedtægtsændringer fremsendes til godkendelse hos Indre Missions
Hovedbestyrelse ved dennes generalsekretær.

§9

Opløsning

9.1

For opløsning af Århus Nord IM kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer på hver af to
hinanden følgende generalforsamlinger er for opløsningen – og den sidste
generalforsamling skal være indkaldt særlig med henblik på foreningens opløsning.

9.2

Overvejelser om afhændelse af det af foreningen benyttede hus forelægges
generalforsamlingen til drøftelse.
En indstilling til Indre Missions Hovedbestyrelse med ønsk om afhændelse af huset
forudsætter generalforsamlingens tilslutning med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

9.3

Ved opløsning af foreningen tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i
Danmark.
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Dagsorden til generalforsamling 13/3 2018:
1. Indledning med andagt.
2. Valg af dirigent/referent.
3. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år, samt fra udvalgene (årsskriftet).
4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab.
5. Kassererens fremlæggelse af bestyrelsens godkendte budget.
6. Drøftelse og godkendelse af hhv. formandsberetningen, regnskabet og budgettet.
7. Indkomne forslag:
Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i
hænde senest tre uger før generalforsamlingen (d. 20. februar 2018) og bekendtgøres på
det følgende møde før generalforsamlingen samt i Århus Nord IM’s nyhedsmail.
Forslag til vedtægtsændring indsendes senest 5 uger før generalforsamlingen (d. 6. februar
2018) og opføres som særskilt punkt på dagsordenen.
8. Valg til bestyrelsen.
Kandidatforslag til bestyrelsen indleveres skriftligt til formanden, underskrevet af
kandidaten og mindst 3 stemmeberettigede, senest 10 dage før generalforsamlingen (d. 3.
marts 2018). Bestyrelsen har mulighed for at opstille kandidatforslag helt frem til valget.
På valg er: Edith Christensen (TF)
Benjamin Erlang Storbjerg (UL)
Miriam Søderstjerna (IMU)
9. Valg af suppleanter (vælges for 1 år).
10. Valg af 2 revisorer.
11. Eventuelt.
12. Afslutning.
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