Bøvling Valgmenighed – Beretning for året 2014/2015
I 2014 fik vi ny biskop i Viborg Stift.
Valget faldt – ikke overraskende – på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i
Folkekirkens Nødhjælp.
Men som I sikkert ved, var én af hans tre modkandidater valgmenighedspræst Peter Hedegaard fra
Holstebro.
Jeg, og flere fra bestyrelsen, deltog i debatmøderne og jeg vil gerne rette en stor tak til Peter Hedegaard,
fordi han i høj grad har været med til at synliggøre, at de grundtvigske udgør en ikke ubetydelig del af
Viborg Stift..!
Det viste sig blandt andet da Peter i første valgrunde fik så mange stemmer, at man måtte ud i anden
valgrunde. Viborg Stift har altid været kendt som et overvejende indre missions stift, så alene det, at en
grundtvigsk kandidat – der oven i købet var valgmenighedspræst – fik så mange stemmer, var en
overraskelse for mange.
Peter har arbejdet hårdt for at give de grundtvigske en stemme i stiftet og vi har valgt at støtte hans
kampagne økonomisk, hvilket er én af årsagerne til at vores udgifter til gaver og bidrag er steget i år.
Da stemmerne i anden runde var talt op, gratulerede jeg Peter Hedegaard med valget – han var ganske vist
ikke blevet vores nye biskop, men han havde faktisk fået mere end 1/3 af stemmerne..!
I relation til valgmenighederne gjorde Henrik Stubkjær meget ud at forklare, at han var positiv over for de
forholdsvis mange, der er i Viborg Stift og at han ville se frem til samarbejdet – det må vi jo så hjælpe
hinanden med at holde ham fast på.
Netop samarbejde har ikke tidligere fungeret alt for godt – primært fordi man fra stiftets side har ”glemt”
os. Det skete også i forbindelse med festlighederne i anledning af Karsten Nissens afsked, hvor man fra
stiftet først opdagede, at valgmenighederne end ikke var blevet inviteret, da de manglede vores bidrag til
afskedsgaven..!
Vi blev husket, da invitationerne til bispevielsen skulle sendes ud og Marianne, Jens Erik og jeg deltog i
festgudstjenesten i Viborg Domkirke – Jens Erik og jeg gemt bag en stor granitsøjle, hvor vi stort set intet
kunne se. Men vi var der og vi fik et også lille glimt af både dronningen og den fornemme procession, da de
gik ind og ud..!
Vi vil selvfølgelig være positivt indstillet over for det fremtidige samarbejde – jeg opfatter Henrik Stubkjær
som en meget tiltalende og imødekommende mand og er ikke i tvivl om hans lederevner – men jeg håber
ikke hans første henvendelse til os – bortset fra et takkebrev – vil blive kendetegnende: Vi fik brev om, at
han ville ”opfordre os til at overveje, hvordan det skal være muligt for personer, der ikke tåler alkohol, at gå
til alters i vores menighed og hvordan det skal offentliggøres via hjemmeside, kirkeblad m.v.”
Jeg havde nok ikke lige forestillet mig, at det var den slags ”logistik” biskoppen skulle tage sig af og håber
han har andet og mere på hjerte…
Og jeg håber selvfølgelig også, at I – hvis nogen af Jer af en eller anden grund ikke tåler alkohol – vil tage
kontakt til Marianne og finde en løsning med hende i stedet for at skrive til biskoppen.

Klub for ligesindede
I debatten op til bispevalget mødte jeg et begreb, som jeg har fæstnet mig ved – at valgmenigheder ”bare”
er en ”klub for ligesindede”. Det var bestemt ikke positivt ment og refererede til, at der er en væsentlig
større mangfoldighed i sognemenighederne, der i princippet skal kunne rumme mange kirkelige retninger.
Og på sin vis er det jo korrekt – man melder sig ikke ind i en valgmenighed, hvis man ikke deler det kirkesyn,
menigheden står for – uanset om det er grundtvigsk, som i vores menighed, eller helt ude på højrefløjen,
som i mange af de nyeste valgmenigheder.
Og det giver sandsynligvis større udfordringer at sidde i et menighedsråd, hvor to modsatrettede fløje er
repræsenteret, end det gør i vores bestyrelsesarbejde – hvilket jeg egentlig kun er taknemlig for. Men det
er altså ikke ensbetydende med, at vi ikke følger med i hvad der rører sig og blander os i debatten – jeg
synes nok, vi er vores ansvar for det kirkelige liv bevidst.
Jeg tror dog, det er noget vi alle bør holde os for øje – også i relation til vores lokalsamfund, hvor jeg
desværre også har oplevet, at vi klandres for at ”køre vores eget løb” og ”have nok i os selv”. Når jeg mødes
med denne holdning, stiller jeg mig uforstående – jeg synes, at vores medlemmer i meget høj grad deltager
positivt i lokalsamfundet på alle mulige måder.
Men derfor vil jeg alligevel gerne opfordre alle til at være bevidste om ikke at grave grøfter og i stedet
møde en eventuelt negativ holdning med åbenhed og imødekommenhed.

Kirkegården m.v.
I Bøvling Valgmenighed har vi selv både kirke og kirkegård – det er ingen selvfølge, da nogle
valgmenigheder blot lejer sig ind i lokale sognekirker og flere har egen kirke, men ingen kirkegård.
De er gennem de seneste år blevet mødt med krav om betaling af gravplads på lige fod med ikkefolkekirkemedlemmer – og det kan ofte løbe op i 15-20.000 kr. for en enkelt begravelse plus omkostninger
til gravkastning m.v. – altså en væsentlig udgiftspost i disse valgmenigheders regnskab.
Vi har så til gengæld udgifter til kirkegårdsdrift – både løn og vedligeholdelse af fællesarealer og
graverbygning m.v. Jeg har tidligere nævnt, at det er en stor post på vores regnskab – i 2014 anslår vi, at
driften af kirkegården har koster menigheden ca. 133.000 kr.
Men selv om vi har egen kirkegård, har vi også en del medlemmer, der ønsker at blive begravet på en
anden kirkegård – måske i et familiegravsted eller på en kirkegård, der ligger tæt på hvor de bor – og vi
oplever nu også, at vi er blevet opkrævet for betaling for erhvervelse af en sådan gravplads.
Så situationen er lige nu, at vi både har udgifter til vores egen kirkegårdsdrift og skal betale for de
medlemmer, der af en eller anden grund ønsker at blive begravet andetsteds.
Vores dilemma er så, hvorvidt vi skal fortsætte den nuværende praksis, hvor vi betaler alt omkring en
begravelse på en anden kirkegård..? Eller kan vi opkræve en eller anden form for egenbetaling i en sådan
situation – begrundet i, at der jo er mulighed for at blive begravet uden omkostninger, hvis det sker på
vores egen kirkegård..?
Vi vil gerne høre generalforsamlingens holdning til dette spørgsmål..!
På kirkegården har vi forsat arbejdet med at etablere små, grønne områder og vi har fået plantet de første
træer. Vi gentog sidste års succes og inviterede til en arbejdsdag og der var igen god opbakning – selv om
det øsregnede.

Frivillige hjælpere
Det bringer mig til det næste emne – alle vores frivillige hjælpere.
Vi er meget taknemlige for at I altid er velvilligt indstillede, når vi beder om hjælp – nogen hjælper med
enkeltstående projekter og andre har påtaget sig tilbagevendende opgaver med blomsterpynt i kirken,
borddækning m.v. Vi er i bestyrelsen utrolig glade for Jeres hjælp og mener også, det har stor betydning for
sammenholdet i menigheden og vi har drøftet, hvordan vi kan takke Jer.
Vi forestiller os, at vi gerne vil invitere til en aften med hygge og god mad, men har et problem – hvordan
sikrer vi os, at vi ikke overser nogen, når vi inviterer..? Vi har drøftet muligheden af at invitere i kirkebladet
og bede om, at man selv tilmelder sig – og hvis det bli’r sådan, må I endelig ikke holde Jer tilbage af
beskedenhed..!
Vi vil nemlig rigtig gerne se Jer..!

Præstegården
Som I ved gennemgik præstegården en større renovering inden Marianne og Asger flyttede ind, men vi
gjorde ikke noget ved taget og da det har vist sig, at stort set al understrygning er væk og binderne ligeså,
planlægger vi en renovering inden de næste efterårsstorme sætter ind. Der bliver højst sandsynlig tale om
udskiftning af taget, da merprisen i forhold til en under/overstrygning, som jo ikke løser problemet med de
gennemtærede bindere, ikke er afskrækkende – det kan sandsynligvis gøres for 350-400.000 kr.
Vi kommer således til at binde yderligere en del penge i præstegården, men vi synes, vi har en meget smuk
og solid præstegård, som nok er værd at værne om.

Parkeringsplads
Vi er blevet kontaktet af Lemvig Kommune, der påtænker at nedrive den tidligere børnehave på hjørnet af
Bygvænget og Havrevænget sammen med nabohuset på Havrevænget. De har foreslået, at vi overtager
grundene til etablering af parkeringspladser til kirken og de anslår anlægsudgifterne til ca. 400.000 kr. Vi
har drøftet det i bestyrelsen og er umiddelbart af den mening, at vi – bortset fra ganske få gange om året –
ikke mangler parkeringsmuligheder. Vi er derfor ikke indstillet på at påtage os anlægsudgifter, men vil på
den anden side gerne bidrage positivt til at forskønne området, så vi er ikke afvisende over for en eller
anden form for vedligeholdelse, hvis der bliver etableret parkering.

Børnehuset og skolen
Jeg har igen i år været til generalforsamling i Børnehuset. Det blev en aften præget af drøftelser om
samarbejdet mellem Børnehus, skolen og valgmenighed – formand, Camilla Petersen, kom i sin beretning
ind på Grundtvig og Kolds betragtninger om det forpligtende fællesskab og som kontrast dertil, var der
forslag fra en forældre om, at skolens bestyrelsesmedlem burde erstattes af et forældrevalgt medlem.!
Jeg gjorde opmærksom på, at vi, der har ret til at udpege et bestyrelsesmedlem til Børnehuset – altså
skolen og valgmenigheden – gør os megen umage med at finde én, der kan bidrage positivt til bestyrelsens
arbejde. Det er et fuldgyldigt medlem af bestyrelsen og han/hun sidder der ikke for at rapportere tilbage til
de andre organisationer – der er absolut intet ”Big Brother” over det..!

Og derfor heller ingen grund til, at Børnehuset skal have informationer om bestyrelsens arbejde i skole og
valgmenighed.
Vi skylder Asger stor tak for hans engagement i Børnehuset – han kan med sin baggrund som
efterskoleforstander og skoleleder bidrage med sin mangeårige erfaring som leder, hvilket Camilla giver
udtryk for, at hun sætter stor pris på.
Vores engagement i Børnehuset skyldes til dels, at valgmenigheden har stillet sikkerhed for en del af
institutionens lån – nærmere betegnet 1,2 mio. kr.
Børnehuset har i 2014 haft nogle uforudsete omkostninger, som gør at deres likviditet lige nu er presset –
de klarer den løbende drift, men har ikke mulighed for at nedskrive deres bankkredit som forventet nu til
juni.
Samtidig er der i forbindelse med den oprindelige finansiering af byggeriet tegnet en renteswapaftale, der
låser kreditforeningsrenten fast på 5%. Det er efter min mening ikke en ublu rente for en institution, der er
startet op uden egenfinansiering, men problemet er, at med den nuværende, ekstremt lave rente, kan man
beregne en stor negativ kursværdi på denne renteswap. Der er alene tale om en ”beregnet” forpligtelse –
hvis blot Børnehuset betaler de 5% i rente over den resterende løbetid, vil der aldrig skulle betales mere.
Banken indvilligede i at stille den fornødne kredit til rådighed – forudsat at Valgmenigheden ville forhøje
kautionen med 500.000 kr.
Det var vi i bestyrelsen ikke indstillet på, men har i stedet – for også at lette Børnehusets likviditet –
besluttet at låne dem 350.000 kr. Lånet forrentes med 2% - hvilket er en stor besparelse i forhold til
bankrenten, der toppede med 9,75% - og det skal afdrages med 50.000 årligt.
Jeg har haft flere drøftelser med Børnehusets bestyrelse og er af den overbevisning, at selv om børnetallet
forventes af falde i de kommende år, har de iværksat flere tiltag, der vil sikre, at de fremover vil kunne klare
deres afdragsforpligtelser.
Vi har i det sidste år i fællesskab med Fri- og Efterskolen og Børnehuset arrangeret to foredrag – først med
Lola Jensen, der havde mange gode tips til børneopdragelse og sidst nu her i marts med Lise Fauerschou
om gode kostvaner – eller som hun udtrykte det: at gøre sig lige så umage med ”foderplaner” til mennesker
som vi gør med vores husdyr…
Det har været velbesøgte arrangementer – også af gæster ude fra – og vi glæder os til at fortsætte med et
musikalsk arrangement til efteråret.
Vi har også brugt en del tid på at drøfte fremtidige, fælles tiltag og på synliggøre vores samarbejde – blandt
andet ved at oprette Facebook-siden: 7650.dk – godt vi har hinanden…
Siden bruger vi primært til at reklamere for og minde om arrangementer – og efterfølgende vise billeder og
eventuelt beskrive arrangementerne.
Nu ved vi jo godt, at ikke alle er på Facebook, så vi har overvejet, om det kunne være en idé at oprette en
liste med mail-adresser, hvor vi kunne rundsende nyhedsbreve, minde om arrangementer og lignende – og
vi hører gerne Jeres mening om det er noget vi skal arbejde videre med..?
Til slut en tak til såvel Børnehuset som til Fri- og Efterskolen – vi glæder os fortsat over samarbejdet med
Jer og ser frem til at udvikle det endnu mere i det kommende år.

Samarbejde med Lemvig og Omegns Valgmenighed
Der skal også lyde en tak til Lemvig og Omegns Valgmenighed for godt samarbejde i det forløbne år.
Vi har fastholdt beslutningen om at holde én fælles gudstjeneste skiftevis i Bøvling eller Lemvig i
forbindelse med ferie og fridage.
Som nævnt på sidste års generalforsamling ophørte vi i årets løb med at stille bus til rådighed, når der er
gudstjeneste i Lemvig. Jeg vil gerne høre Jeres mening om, hvordan det har fungeret og om vi kan fortsætte
som nu...? Eller er der behov for en eller anden organiseret kørselsordning..?
Det er også flere år siden vi har haft en egentlig kirke-bil-ordning – er det Jeres opfattelse, at der er behov
for det..?

Andre samarbejdspartnere
Vi er som menighed fortsat medlem af Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder – i daglig tale
Foreningen – og af Grundtvigsk Forum, hvor Asger på sidste årsmøde blev valgt ind i bestyrelsen.
I december besluttede man i Foreningen at støtte en nyoprettet valgmenighed i Odense – Church of Love –
med en gave på 1.000 kr. samtidig med, at de opfordrede alle andre valgmenigheder til at også at yde et
bidrag.
Church of Love er stiftet af en gruppe med indvandrebaggrund, som er konverteret til kristendom.
Foreningen begrundede deres beslutning med, at den nystartede menighed ”…kæmper med store
økonomiske problemer og for en sag, der er enestående i vore dage. Det kan blive af stor betydning, hvis
der virkelig kunne komme en mission i gang blandt muslimske indvandrere, sådan at kristendommen og
Islam kunne konkurrere på ordet og ikke med sværdet. ”
Det satte gang i en sand e-mail-storm – ingen tvivl om, at vi alle i de frie menigheder sætter
selvbestemmelse højt og det faldt absolut ikke i god jord, at vores ”fælles forening” på alles vegne havde
besluttet at støtte den nyoprettede menighed.
Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheders formål er iflg. vedtægternes §1 ”at styrke fællesskabet
mellem de grundtvigske valg- og frimenigheder, samt at varetage disses interesser over for myndighederne
og lovgivningsmagten. ”
Jeg er principielt enig i, at foreningens vedtægter ikke giver plads til den slags bidrag, men på den anden
side synes jeg det hele tog lidt overhånd – min mail-boks var ved at briste. Og det blev ikke bedre, da
enkelte menigheder begyndte at rundsende mails om, hvor meget de havde besluttet at bidrag med.
I bestyrelsen drøftede vi også Forenings opfordring og blev hurtigt enige om, at vi under ingen
omstændigheder ville orientere andre menigheder om vores beslutning – hvordan udfaldet så end blev.
I sidste ende besluttede vi faktisk, at vi ikke umiddelbart ville bidrage til den nye menighed – vi får en del
henvendelser om bidrag og støtte og kunne sagtens finde andre formål, som vi anså for lige så værdige.
Set i bagklogskabens klare lys, overskred bestyrelsen helt klart sine beføjelser – om end i den allerbedste
mening – men de har erfaret, at det er ikke uden konsekvenser, hvis nogen rører ved vores ret til
selvbestemmelse…

Årsregnskab
Senere vil Else-Marie fremlægge regnskabet for 2014.
I vil se, at der igen i år er et pænt overskud til trods for, at vi har fået renoveret toilettet i kirken og
istandsat konfirmandstuen. Gavekontoen er som tidligere nævnt præget af tilskud til Peter Hedegaards
”kampagnekasse” og vi har også bidraget til en opgradering af Forsamlingshusets teleslyngeanlæg.
Som tidligere nævnt, forventer vi en større udgift til taget på præstegården og bestyrelsen foreslår derfor,
at der henlægges 200.000 kr. af årets overskud til vedligeholdelse. Sammen med de 150.000 kr. der blev
henlagt sidste år, forventer vi, at det stort set kan dække udgiften.
Regnskabet er i lighed med tidligere år revideret af vores generalforsamlingsvalgte revisorer Bente Brask og
Tage Larsen, der igen i år har udført revisionen med udgangspunkt i en revisionsinstruks udarbejdet af
bestyrelsen.
I skal begge have tak for indsatsen.

Afslutning
Jeg vil som altid slutte af med en stor tak til alle medarbejdere – fastansatte såvel som afløsere - for Jeres
gode og loyale indsats i det forløbne år – jeg håber det gode samarbejde må fortsætte.
Tak til Bjarne, der fortsat stiller op når der er problemer omkring præstegården og til Solveig, der spiller til
morgensang i kirken – og tak for hjælp til blomster og borddækning og alle andre frivillige, som har givet os
en hjælpende hånd i årets løb.
- og ikke mindst tak til Marianne og Asger og til bestyrelse samt forretningsfører for god og positiv
opbakning i det daglige arbejde...
Bøvling den 20. april 2015
Joan Trelborg

