
Orientering om lukning af det nuværende Mødested Amager 

 

På et udvidet bestyrelsesmøde den 17. september 2020 for Mødested Amagers bestyrelse og 

formændene for de menighedsråd, der er med i samarbejdet, besluttede et flertal af sogne at 

lukke det nuværende Mødested og undersøge mulighederne for at nyformulere indsatsen.  

Forud for beslutningen har der været en lang proces, hvor det nuværende Mødested er blevet 

evalueret af bestyrelse og medarbejdere og af menighedsrådene med hjælp fra en konsulent. Det 

samlede indtryk har været, at de nuværende vilkår for Mødestedet bør ændres. Mødested Amager 

blev oprettet i 2003, og i den mellemliggende periode er der sket meget i samfundet og i sognene 

på Amager.  

Beslutningen om at lukke er ikke udtryk for utilfredshed med medarbejdernes indsats. Der er 

arbejdet godt, opsøgende og ihærdigt på de givne betingelser, og arbejdet har haft bestyrelsens 

og menighedsrådenes opbakning. Hvert år har sognene afsat økonomiske midler til Mødestedets 

drift.  

Der har imidlertid været nogle strukturelle udfordringer for Mødested Amager. Det er bl.a. ikke 

lykkedes at skabe den nødvendige interesse for arbejdet i flere af sognene. Nogle har meldt sig ud 

eller overvejet at melde sig ud. Det betyder, at arbejdet ikke har samlet sig om en fælles vision og 

et tydeligt ejerskab. Ledelsesmæssigt har det været en udfordring at lede arbejdet ud fra en 

bestyrelse, der alene bygger på repræsentation fra sognene, da det har været vanskeligt at 

opbygge en ledelsesmæssig kraft.  Endelig har der været brug for en teologisk og værdimæssig 

afklaring af arbejdet.  

Da indvandringen i sognene og den religiøse og kulturelle mangfoldighed er tiltaget gennem 

årene, har der været uoverskueligt mange opgaver for medarbejderne at kaste sig ud i, mange 

flere end det begrænsede antal medarbejdere kan overkomme uden en mere klar prioritering. 

Samlet set valgte et flertal af sogne på den baggrund at indstille det nuværende arbejde for at 

forsøge at opstille et nyt grundlag for arbejdet. Det nye Mødested Amager forudsættes at undgå 

de strukturelle vanskeligheder, som det tidligere led af, bl.a. med en tydeligere målsætning, 

afgrænsning af arbejdet og større ledelsesmæssig kraft.  

Det nuværende arbejde i Mødested Amager nedlægges formelt i januar 2021. Den sidste 

internationale gudstjeneste under det nuværende Mødested Amager afholdes søndag den 3. 

januar kl. 17.00 i Nathanaels Kirke. Fredag den 15. januar vil der blive arrangeret i reception for 

bestyrelse, menighedsråd og samarbejdspartnere. 


