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Bøvling Valgmenighed – Beretning for året 2019/2020
Det er en mærkelig tid vi lever i – det tror jeg I alle vil give mig ret i!
På den ene side er stort set alt påvirket af Covid-19, med aflysninger af alle arrangementer –
inklusive gudstjenester, konfirmation og bryllupper – og med begravelser, hvor kun den
allernærmeste familie kan deltage eller som er udsat på ubestemt tid!
Med børn og unge, som er/var holdt hjemme fra institutioner, skoler, gymnasier og universiteter –
med voksne, som i videst muligt omfang, skulle arbejde hjemmefra og med ældre, som ikke må få
besøg af børn, børnebørn og oldebørn.
Og på den anden side – når jeg går lange ture med min dejlige, gule labrador Dina i den skønne
natur, som omgiver os, er intet ændret! Her er fortsat højt til himlen og foråret er utvivlsomt på vej
– lærker, viber og regnspover fylder luften med sang og rørdrummen har længe kaldt på en mage
fra sit tilholdssted i rørskoven.
Vi længes alle efter ”normale” tilstande igen, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvornår
vi egentlig tør at mødes igen på samme vis, som vi gjorde for bare få måneder siden?
Én ting er, når Mette Frederiksen igen ”lukker helt op for Danmark” – men indtil der findes en
effektiv vaccine, tænker jeg vi fortsat vil være meget opmærksomme på med hvem og hvordan vi
omgås.
Nuvel – der er lige nu ikke mulighed for at samles mere end 10 personer og derfor har vi selvfølgelig
også i Bøvling Valgmenighed valgt at udsætte vores årlige generalforsamling – og derfor vil jeg i år
ikke kunne aflægge mundtlig beretning, men må nøjes med at uploade den på vores hjemmeside og
på Facebook.

Konfirmander
Vi har i 2019/2020 haft det største konfirmandhold længe – hele 19 unge mennesker valgte at blive
konfirmeret i valgmenigheden.
Det var et stort hold at rejse til Paris med og vi besluttede derfor, at vi måtte have et par voksne
mere med – dels er det vigtigt når vi bevæger os rundt i Paris i Metroen og dels er der egentlig
meget arbejde forbundet med at købe ind og sørge for mad til os alle i kirkens lokaler. Når de
franske konfirmander støder til os i weekenden, ville vi jo blive 30-35 personer.
Alt var klappet og klart – flybilletter var købt med afgang 11. marts, programmet var fastlagt og vi
glædede os alle til at komme afsted da Covid -19 ramte Europa.
I ugen op til afrejsen var vi meget i tvivl om hvordan vi skulle forholde os og ud fra de henvendelser
vi fik fra forældrene, kunne vi fornemme, at de delte vores usikkerhed.

I først omgang holdt vi fast i at følge Udenrigsministeriets rejsevejledning – og ifølge den var der
fortsat ingen problemer forbundet med at rejse til Paris.
Vi var selvfølgelig i tæt kontakt med præsten i Paris, Selma
Ravn, som kunne fortælle, at de franske myndigheder så
meget alvorligt på situationen – selv om der heller ikke
derfra var meldt noget konkret ud.
I weekenden før afrejse mødtes Marianne og jeg og vi blev
enige om, at vi personligt – trods den officielle
rejsevejledning – ikke ville påtage os ansvaret for at rejse
med en flok unge mennesker til Paris!
Dels synes vi det ville være uoverskueligt, hvis en eller flere
skulle blive syge i Paris og dels var vi bange for, at frygten
for at blive smittet med Covid-19 og alle de restriktioner, vi
ville blive pålagt, ville overskygge alt andet så vi ikke ville få
det fulde udbytte af turen.
Det var en svær beslutning at træffe og vi havde en flok meget skuffede konfirmander – men da
Mette Frederiksen onsdag aften den 11. marts 2020 tonede frem på vores tv-skærme hjemme i
stuerne og meddelte os de første tiltag regeringen havde besluttet for at beskytte os mest muligt
mod smitten, var vi dybt taknemlige for, at vi ikke lige var landet i Paris!
Efterfølgende har vi måttet udskyde selve konfirmationen – først til 7. juni 2020 og nu har vi netop
valgt igen at udskyde den til 6. september 2020 i håbet om, at man til den tid vil være i stand til at
holde en rigtig fest for familie og venner.
Man må sige, at Covid-19 har ramt de unge konfirmander hårdt, men Marianne forsøger at holde
kontakt med dem og de tager det heldigvis fint – og de er jo ikke alene for overalt er der
mennesker, som må udsætte eller aflyse festligholdelse af store livsbegivenheder.

Renovering af arealet ved indgangen
Allerede sidste år løftede jeg sløret for, at vi planlagde en forskønnelse af området ved indgangen til
kirken. Vi havde en del ønsker og besluttede os for, at vi ville udvide projektet til at omfatte ikke
blot fliserne foran indgangen, men hele området mellem kirken og kirkegården og området ud mod
vejen.
Vi besluttede endvidere at tage kontakt til en have/landskabsarkitekt og vi har fået et meget flot og
spændende forslag, som jeg havde glædet mig til at præsentere for jer på generalforsamlingen.
Det blev så ikke muligt, men vi vil hænge det op på pulpituret i kirken, hvor I er velkomne til at gå
ind og kigge på det – døren til kirken er typisk åben når John er på kirkegården.
Vi regner med at igangsætte projektet – måske med nogle mindre ændringer – inden for kort tid og
i samme omgang at få etableret omfangsdræn ved kirken.
Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med projektet!

De Grundtvigske foreninger og menigheder
Vi er fortsat medlem af Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder og i Grundtvigsk Forum,
men det er nu efterhånden et par år siden jeg sidst havde mulighed for at deltage i de ellers
hyggelige og berigende årsmøder. I år havde jeg glædet mig til i juni måned at kunne deltage i
årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder i Rødding/Bovlund – og så er det
netop blevet udsat til efteråret!
Vi har et rigtig godt samarbejde med de øvrige Midt- og Vestjyske Valgmenigheder – Lemvig og
Omegns Valgmenighed, Holstebro Valgmenighed, Aulum, Vinding, Vind Valgmenighed, Herning og
Gjellerup Valgmenigheder og Kjellerup Valgmenighed.
Sidste år havde vi et fælles projekt: ”Himmelske Dage på heden” – det der tidligere var kendt som
Danske Kirkedage.
Vi havde, sammen med Grundtvigsk Forum,
opstillet et telt, hvor der var lagt et
program med vægt på fortælling og
fællessang – noget der i høj grad
kendetegner vores menigheder og det
Grundtvigske fællesskab i det hele taget.
Og som I kan se, pyntede vores midlertidige
altertavle, som Bøvling Idrætsefterskoles
Kreative hold lavede til os mens vores
altertavle blev afrenset, på bagvæggen i
teltet.
Før sommerferien var jeg inviteret til afskedsreception for Peter Hedegaard fra Holstebro
Valgmenighed. Vi har gennem mange år nydt godt af samarbejdet med Peter – han var altid mand
for en god historie – men heldigvis fortsætter han med sine foredrag m.v. og vi har haft besøg af
ham i efteråret til en af vores mødeaftner.
Nu glæder vi os så til at lære hans efterfølger, Caspar Wenzel Thornø, at kende.

Børnehuset
Jeg plejer jo på generalforsamlingen at holde jer orienteret om Børnehuset, hvor vi har ydet lån og
kautioneret for 1,2 mio.kr. af deres gæld.
Børnehuset har – ligesom os – måttet udskyde deres generalforsamling i år, men jeg har set deres
årsregnskab, som desværre udviser et underskud på 115 t.kr. Underskuddet opstår primært fordi
det har været nødvendigt at udskifte en del inventar i 2019 og der forventes overskud igen i 2020.
Det er dog virkelig glædeligt, at der er et stabilt børnetal og der kommer familier langvejs fra, som
vælger Bøvling Børnehus fordi de har hørt så meget positivt om stedet.
Jeg er fortsat glad for at Erling B. Poulsen repræsenterer valgmenigheden i Børnehusets bestyrelse –
jeg fornemmer, at hans samarbejde med såvel ledelse og bestyrelse er rigtig godt.

Årsregnskab 2019
Årsregnskabet for Bøvling Valgmenighed vil i år blive uploadet på vores hjemmeside, så I alle kan
være orienteret.
Det har været et rigtig godt år med et overskud på 685 t.kr. imod et underskud sidste år på 299 t.kr.
Begge resultater kan især henføres til store urealiserede kursreguleringer på vores
værdipapirbeholdninger – for 2018 var der et urealiseret tab på 652 t.kr. og for 2019 kunne vi
konstatere en urealiseret gevinst på 555 t.kr.
Der har i 2020 igen været et væsentligt fald på grund af Covid-19 og da vi underskrev årsregnskabet
den 17. april 2020, udgjorde det urealiserede kurstab siden nytår 545 t.kr.
Heldigvis har vi ikke brug for at sælge af værdipapirerne og mon ikke det hele falder lidt til ro igen.
Vi har i 2019 anvendt 250 t.kr. af arven fra Birte og Frede Ovesen – heraf udgør 130 t.kr. renovering
af altertavlen og der er desuden afholdt udgifter til kalkning og anden vedligeholdelse af kirken med
105 t.kr.
Årsregnskabet er igen gennemgået af Krøyer Pedersen, Holstebro, som ikke har haft væsentlige
bemærkninger til gennemgangen (review).
Derefter er årsregnskabet – i lighed med tidligere år – revideret af vores generalforsamlingsvalgte
revisorer Dorte Fabricius og Dorte Shimizu, som har udført revisionen med udgangspunkt i en
revisionsinstruks udarbejdet af bestyrelsen. Revisionen har heller ikke givet anledning til væsentlige
bemærkninger.
Tak til vores revisorer og til Else-Marie, der på meget kompetent vis har styr på vores regnskab.

Vore nære samarbejdspartnere
Til daglig har vi et uvurderligt samarbejde med institutionerne omkring os – Børnehuset og
Børnehusets Venner , Fri- og Idrætsefterskolen og Forsamlingshuset.
Vi nyder at have besøg af børn og unge i
kirken – både til morgensang og i forbindelse
med højtiderne – og vi glæder os over når vi i
fællesskab kan invitere til spændende
arrangement.
Vi skulle i marts have haft besøg af Rasmus
Skov Båring, som ville have sunget med os,
men det er udskudt til efteråret.
Der skal selvfølgelig lyde en tak til jer alle for
et godt og udbytterigt samarbejde, som vi ser
frem til at udvikle det yderligere i fremtiden.
Endelig skal der som altid lyde en tak til Lemvig og Omegns Valgmenighed for godt samarbejde i det
forløbne år.

Afslutning
Der skal selvfølgelig også i år lyde en stor tak til alle vore medarbejdere – fastansatte såvel som
afløsere - for Jeres gode og loyale indsats i det forløbne år.
John har meddelt, at han ønsker at gå på efterløn efter sommerferien og vi vil i den nærmeste
fremtid indrykke stillingsopslag, så vi kan finde hans afløser. En stor tak skal lyde til John for den
måde han altid har varetaget sit job – selv i den tid, hvor han var presset af alvorlig sygdom.
Jeg håber det gode samarbejde med de øvrige ansatte må fortsætte også i det kommende år.
Også en tak til bestyrelsen for god og positiv opbakning i det daglige arbejde – det sætter jeg
overordentlig stor pris på!
Til slut en stor tak til Marianne og Asger for samarbejde i det forløbne år – det er fortsat en
fornøjelse at arbejde sammen med jer!

Tak for ordet.
Bøvling den 27. april 2020
Joan Trelborg

