Bøvling Valgmenighed – Beretning for året 2018/2019
Vi har siden sidste generalforsamling måttet tage afsked med to af vores tidligere præster – Svend
Aage Bülow og Poul Berg.
Og – samtidig med Poul Berg – også med valgmenighedens næstformand gennem de sidste mange
år – Jens Erik Jensen.
De har alle i deres virke været med til at tegne Bøvling Valgmenighed – mest synligt selvfølgelig de
to præster.
Bülow var præst i menigheden i 20 år fra 1970 til 1990. Han havde en baggrund i højskoleverden og
som valgmenighedspræst på Bornholm før han flyttede ind i præstegården med sin hustru, Agnete
og deres fire børn. Der var også i disse år et tæt forhold til Friskolen, hvor børnene gik og Bülow var i
en årrække også formand for skolen. Jeg husker mest Bülow fra min skoletid og han har konfirmeret
mig, viet os og det var også ham, der døbte den ældste af vores sønner.
Poul Berg efterfulgte Bülow i 1990. Han kom hertil sammen med sin Sine fra Vrå, hvor han havde
være valgmenighedspræst samtidig med, at de begge underviste på Vrå Højskole. Inden da, havde
de været præstepar i den danske kirke i Argentina og DKU blev ved med at ligge Poul på hjerte.
Sine og Poul blev – ligesom Bülows – et meget afholdt præstepar og det var vemodigt, at helbredet
svigtede, så Poul Berg allerede i 1997 måtte opgive embedet.
Heldigvis har vi stadig Sine, som trofast passer hvervet som kirkesanger!
Det må ha’ været lidt specielt for Marianne ved enkelte lejligheder at have de tre foregående
præster siddende på kirkebænken – men jeg ved hun har sat stor pris på at kende dem alle.
Jens Erik Jensen har siddet i bestyrelsen i adskillige år – de sidste mange år som vores næstformand
– og så vidt jeg husker, har han fortalt, at han også i sine yngre dage havde en periode i bestyrelsen.
Jens Erik var på sin helt egen rolige og overbevisende facon rigtig god til at formidle
valgmenighedens historie og han har altid været god til at forklare det særlige kendetegn ved en
grundtvigsk valgmenighed og en grundtvig-koldsk friskole – hvilket faktisk godt kan være svært.
Desuden kunne jeg altid kunne regne med hans loyalitet og støtte i bestyrelsesarbejdet.
Jens Erik har også været hovedmanden bag mange af vores udflugter, som altid var veltilrettelagte
og indholdsrige.
Der bliver en stor opgave for os at løfte efter ham!
Og lige med hensyn til de årlige udflugter, har vi allerede i bestyrelsen drøftet om vi overhovedet
skal videreføre i samme form – eller vi måske skal tænke nyt? Det kunne for eksempel være at
flytte udflugten til en søndag efter gudstjenesten, så det også bliver muligt for de, der stadig er på
arbejdsmarkedet, at deltage. Vi har kunnet konstatere, at deltagerantallet de sidste år har været
faldende og kunne godt tænke os at høre generalforsamlingens mening.

Ellers har det sidste år været præget af mange synlige tiltag i vores menighed og jeg vil komme lidt
ind på dem i det følgende.

Udskiftning af orglet
Sidste år på generalforsamlingen nævnte jeg, at vi havde aftalt et besøg af orgelbygger Peter
Christensen fra det firma, som i 1975 byggede vores orgel.
Vi var allerede gjort opmærksom på, at orglet stod foran en større renovering – visse mekaniske
dele var simpelthen nedslidt. Samtidig havde vi drøftet muligheden for at udbygge orgelet med et
par ekstra piber og meget gerne et ekstra manual, som giver organisten mange flere muligheder.
Vi fik en god snak med Peter Christensen, som efterfølgende vendte tilbage med et prisoverslag på
dels den helt nødvendige renovering, som ville løbe op i 80-100 t.kr. og dels et prisoverslag på at få
udskiftet et par af piberne til nogle, han synes ville være mere tidssvarende – og ja, der sker også
ændringer i moden inden for orgelmusik J Her anslog han prisen til ca. 200-250 t.kr.
Det ville også være muligt, at udbygge orglet med et ekstra manual og flere stemmer – men så var
der tale om en millioninvestering.
I løbet af sommeren skete der så det, at vi – via et familiemedlem til Marianne - blev tilbudt at købe
et brugt orgel fra Aalborg Universitet. Deres auditorium skulle renoveres og der var ikke længere
plads til og brug for et orgel.
Vi sendte en delegation afsted – og havde inviteret både Natalia og Svend med – og de synes godt
om orgelet, som havde 12 stemmer og 2 manualer i forhold til vores gamle orgel med 7 stemmer og
ét manual. Orglet var sjovt nok bygget næsten samtidigt (1976) og af samme orgelbygger som vores
gamle orgel.
Hjemme igen havde Bjarne fat i tommestokken og fandt ud af, at der lige nøjagtigt var plads nok og
vi havde igen fat i orgelbygger Peter Christensen, som bekræftede os i, at der var plads til orglet –
og at det ville passe godt til vores kirkerum.
Vi kunne køber orglet for 25 t.kr. og fik et tilbud fra Peter Christensen på nedtagning, transport og
samling og stemning af det nye orgel, samt nedtagning, transport og opbevaring af det gamle orgel
– samlet pris 250 t.kr.
Ingen af os i bestyrelsen havde forudsætninger for at vurdere orglet, men da både vores
forhenværende og vores nyansatte organist, synes godt om orglets muligheder, var den ”tekniske”
del af beslutningen ikke så svær at tage.
Men vi havde en del overvejelser i forhold til, at det gamle orgel var en gave fra Smørpøth-familien
og at det var smukt udsmykket af Bodil Kaalund.
Som I alle ved, valgte vi at takke ja til tilbuddet fra Aalborg Universitet – vi valgte at følge med
udviklingen og udnytte den enestående chance vi fik – vel vidende, at det også har en pris.
Vi har et håb om at musik og sang kan få en endnu mere fremtrædende plads i vores menighed –
blandt andet fordi, det er en af de måder vi bedst samle generationer på tværs.
Vi har derfor et brugt orgel til salg – som p.t. er trygt opbevaret hos Peter Christensen.
Vi vil allerhelst om orglet kan komme til glæde og gavn i en anden menighed, men må jo erkende, at
det ikke helt lever op til det krav og forventninger, man i dag har til et orgel.
Jeg har været i kontakt med Museet for Religiøs Kunst, som jo har en stor Bodil Kaalund-samling,
men de er ikke interesserede i orglet.

Orgelbygger Peter Christensen har anbefalet det til en menighed på Salling, men det er der
umiddelbart ikke kommet noget ud af. I sidste uge fik jeg imidlertid en henvendelse fra en
pensioneret organist fra Holland, som havde set vores opslag på Facebook og som er meget
interesseret i orglet. Det skal vi snarest have drøftet i bestyrelsen.
Under alle omstændigheder kan jeg love jer, at orglet IKKE bare bliver skrottet – hvis det ikke lykkes
at få det solgt, har vi drøftet hvordan vi kan udnytte panelerne med Bodil Kaalunds udsmykning –
evt. på pulpituret.
Udskiftningen af orglet har samlet set beløbet sig til 311 t.kr. som er dækket af arven fra Birte og
Frede Ovesen.

Indretning af pulpitur
Pulpituret, tårnkammeret eller blot ”tårnet” – vi har endnu ikke helt lagt os fast på hvad vi vil kalde
vores nye rum. Og vi er åben for gode forslag!
Men vi er ikke i tvivl om, at vi er rigtig glade for beslutningen om at indrette en form for samlingseller mødelokale i pulpituret.
Det blev indviet til arbejdsdagen i efteråret, hvor både morgenkaffen og sidenhen pizza og øl til
frokost blev indtaget i de nye faciliteter.
Det er blevet brugt til en kop kaffe efter søndagsgudstjenesten og til et glas vin efter arrangementer
i kirken.
Marianne bruger det i forbindelse med baby-salmesang og konfirmandundervisning – og jeg er
sikker på, at mini-konfirmanderne også kommer til at bruge det.
Det har den ulempe, at ikke alle kan klare trapperne, men de gange, hvor det har været aktuelt, har
vi også et bord i våbenhuset, så nogle af os kan blive nedenunder.
Men jeg er ikke i tvivl om, at vi bliver rigtig glade for investeringen, som løb op i 152 t.kr. – og som
også er dækket af arven fra Ovesen.

Altertavlen
Lige i øjeblikket er vores altertavle til afrensning hos en konservator i Silkeborg. Vi er spændte på at
se, hvor meget klarere farverne er blevet når vi får det tilbage i begyndelsen af maj måned.
Vi drøftede forskellige muligheder for en midlertidig altertavle – herunder om vi kunne låne et
kunstværk af en anerkendt kirkekunstner. I stedet valgte vi at spørge på efterskolen, som har et
linjefag som hedder BI-Creative, om de var interesserede i at få opgaven med at skabe en
midlertidig altertavle – og det krævede ikke megen betænkningstid før de tog imod udfordringen.
Jeg håber I alle har haft lejlighed til at se den smukke og farverige altertavle efterskoleeleverne har
lavet sammen med Merete Lisby, som er timelærer på skolen – og som for øvrigt også står bag en
del af farvesætningen i kirken, da den blev renoveret i 2007. Marianne har også været involveret og
har løbende mødtes med eleverne og fulgt processen.
Vi er rigtig glade for at kunne samarbejde om sådanne projekter og har aftalt med skolen, at de
finder en plads til altertavlen når vi i maj får den rigtige altertavle tilbage – men inden da skal den
udsmykke det telt, som de midt- og vestjyske valgmenigheder sammen med Grundtvigsk Forum
opstiller til Himmelske Dage i Herning i Kr. Himmelfartsferien.

Kirkegården
Vi har også været i gang på kirkegården! I foråret havde vi besøg af stiftets kirkegårdskonsulent og
vi fik en rapport over hans forslag til ændringer. En del af det blev allerede sat i værk ved
arbejdsdagen i efteråret – blandt andet blev det sået græs og der kommer også lidt beplantning
omkring det store bøgetræer, som skiller den gamle og den nye del af kirkegården.
Han havde også forslag til hvordan vi kunne indrette et område med græs, hvor man kunne vælge at
få nedlagt en sten i plænen i stedet for at have et egentligt gravsted – en tendens som ses fra
mange andre steder.
Endelig havde han et fint forslag til hvordan vi kunne indrette en form for mindelund, hvor vi kan
opbevare de mange gravsten vi har fra slettede gravsteder. Han forslog, at vi kunne indrette flere
områder opdelt mellem forskellige årtier, så man kunne se en hvordan også gravsten i mange
tilfælde er tidstypiske.
Lige nu arbejder vi på en forskønnelse af området ved indgangen til kirken – der kommer ny
flisebelægning, vi får fjernet trinet op i kirken, så der bliver direkte adgang for kørestolsbrugere og
belægningen vil også komme til at omfatte området ud mod vejen. Her skal der blive plads til lidt
beplantning og vi forestiller os, at Westergaard-skulpturen også skal flyttes derom, så vi kan få mere
glæde af den.
Vi har et ønske om, at kirkehaven vil bliver brugt lidt mere og overvejer at opstille et par borde og
bænke, som kan indbyde besøgende til at sætte sig lidt – og som vi selv kan bruge ved en kop kaffe
efter gudstjenesten, når vejret tillader det.
I forbindelse med renoveringen planlægger vi at få lagt dræn rundt om en del af kirken i håb om, at
vi på den måde kan komme fugten i kælderen til livs.
Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med projektet!

Præstegården
Også i præstegården har vi haft håndværkere i 2018.
Her er badeværelset på 1. sal samt bagtrappen blevet renoveret og dermed er hele præstegården
blevet renoveret siden Marianne og Asger kom hertil.
Hele renoveringen har koster 265 t.kr. og heraf havde vi henlagt 100 t.kr. så udgiften i regnskabet er
165 t.kr.

Samarbejde med sognekirken og andre organisationer i Bøvling
Vi er rigtig glade og stolte over vores nye blad – Bøvling Magasinet – som også får mange rosende
ord med på vejen fra modtagerne og fra de organisationer, som er med i samarbejdet.
Det nye magasin udkommer to gange om året og indeholder fortsat en oversigt over planlagte
arrangementer, men der er ingen tvivl om, at vores største udfordring ligger i at planlægge mere
end et halvt år frem i tiden.
Det sker jo, at vi får en god idé eller der kommer et forslag eller et tilbud om et spændende
arrangement og så er det vigtigt, at I holder jer orienteret på hjemmesiden og vores Facebook-side
– og Marianne orienterer jo også altid om kommende arrangementer i forbindelse med
gudstjenesten.
Vi har indtil videre lagt idéen om et nyhedsbrev på hylden og håber I alle føler, at I er tilstrækkeligt
orienterede om hvad der rør’ sig i menigheden.

De Grundtvigske foreninger og menigheder
Vi er fortsat medlem af Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder og i Grundtvigsk Forum
og vi har et godt samarbejde med de øvrige Midt- og Vestjyske Valgmenigheder.
Sidste år var det så uheldigt, at hverken Marianne eller jeg havde mulighed for at deltage i årsmøder
i de grundtvigske foreninger og vi havde håbet på, at nogen fra menigheden kunne have interesse i
at deltage – der er jo tradition for, at valgmenigheden betaler for deltagelse og refunderer udgifter
til kørsel m.v. Det var desværre ikke tilfældet, men vi håber at vi kan melde os på banen igen i år –
og gerne sammen med nogen af jer. Det plejer at være hyggeligt og berigende at være afsted.
I efteråret arrangerede Marianne sammen med Hans Nørkjær, Lemvig Valgmenighed og Margrethe
Koch, Holstebro Valgmenighed højskoletur ”I Grundtvigs fodspor” til Sjælland og København. Der
var deltagere fra de fleste midt- og vestjyske valgmenigheder og det blev en vellykket tur, hvor vi
havde base i Vartov, som ligger lige ved Rådhuspladsen. Her mødtes vi til middag, sang og foredrag
– især havde vi en helt fantastisk sangaften med Rasmus Skov Borring – og ellers fik vi slidt på
traveskoene rundt i byen.
I har måske hørt, at der i Kr. Himmelfartsferien skal være ”Himmelske Dage på heden” – det der
tidligere var kendt som Danske Kirkedage.

Der bliver et omfattende og spændende program og vi deltager sammen med de øvrige
grundtvigske valgmenigheder i stiftet og med Grundtvigsk Forum. Vi får et fælles telt, hvor der vil
være forskellige arrangementer – I vil høre mere når tiden nærmer sig.
I bund og grund er der nok ikke nogen af os, der er så meget for al den halløj, men var enige om, at
vi – hvis de øvrige valgmenigheder i stiftet var indstillet på at deltage – også ville vise flaget.
Så det gør vi!
Vi er fortsat medarrangør af grundlovsmødet på Nørre Vosborg. De øvrige involverede er Holstebro
Valgmenighed, Holstebro Højskoleforening, DGI Vestjylland og Nr. Vosborg. I 2018 havde vi – ud
over den traditionelle grundlovstaler – inviteret to unge fra Bøvling Idrætsefterskole, som talte om
deres forhold til grundloven. De unge gjorde det virkelig godt og i 2019 kommer endnu et par elever
fra BI – og denne gang tager hele skolen afsted og grundlovsmødet afsluttes med en
gymnastikopvisning.
Så vi håber på godt vejr!!

Konfirmander
For et par uger siden var vi i Paris med det tredje hold konfirmander og det blev igen en vellykket
tur – denne gang med 13 konfirmander.
Vi nød, at vi i år kun var sammen med konfirmander fra Paris og vi glædede os over at se, hvor
hurtigt de unge finder sammen og snakker på kryds og tværs.
De første dage var vi på egen hånd og nåede at opleve mange ting og nyde det fantastiske
forårsvejr. Højdepunktet ifølge konfirmanderne var nok turen op i Eiffeltårnet, men der blev også
tid til besøg i Cacré-Cæur og Notre Dam og andre kendte steder og til besøg på det lokale marked og
på indkøb i det supermarkedet, hvor vi købte ind til nogle af vores måltider. Alle var i sving i
køkkenet, da jeg i år var besværet af en gipsarm.
Vi var spændte på, om der ville blive uroligheder om lørdagen. Kun et par uger før vores besøg,
havde der været massive optøjer lige omkring hjørnet og ingen havde kunnet forlade kirken – de
kunne fra terrassen høre larmen og lugte tåregas og røg fra de brændende bygninger og biler.
Heldigvis slap vi for optøjer, men det gjorde stort indtryk på os alle, at der var så massivt et
politiopbud i området – hele ”vores” gade var fyldt af minibusser med politifolk og rundt om
Triumfbuen holdt bl.a. pansrede politikøretøjer.
Igen i år fik konfirmanderne i fællesskab planlagt en veltilrettelagt gudstjeneste, hvor de selv havde
skrevet bønner og prædiken, samt valgt salmer, som passede til dagens tekst.
Det er bestemt ingen ferie for os voksne, men en helt igennem dejlig tur – tænk at få mulighed for
at introducere en flok søde, åbne og nysgerrige unge mennesker til Paris og til det at drive dansk
kirke i udlandet.

Børnehuset
Sidste år måtte jeg på generalforsamlingen orientere jer om, at Børnehuset havde problemer med
likviditeten efter et par turbulente år med lederskifte og efterfølgende alvorlig sygdom i ledelsen.
Jeg er derfor rigtig glad for i år at kunne fortælle, at Børnehuset – på baggrund af budgettet for
2019 – igen ser sig i stand til at afdrage på gælden.
Det er virkelig glædeligt – der er igen fremgang i børnetallet og der kommer familier langvejs fra,
som vælger Bøvling Børnehus fordi de har hørt så meget positivt om stedet.
Jeg er rigtig glad for at Erling B. Poulsen, som forrige år påtog sig hvervet som vores
bestyrelsesmedlem i institutionen, fortsætter arbejdet dernede – og endda har indvilget i at
fortsætte som formand. Jeg fornemmer, at hans samarbejde med såvel ledelse og bestyrelse er
rigtig godt.

Vore nære samarbejdspartnere
Til daglig har vi et uvurderligt samarbejde med institutionerne omkring os – Børnehuset, Fri- og
Idrætsefterskolen og Forsamlingshuset.
Der skal selvfølgelig lyde en tak til jer alle for et godt og udbytterigt samarbejde om stort og småt –
og 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.

Årsregnskab 2018
Om lidt vil Else-Marie fremlægge årsregnskabet for 2018 og det udviser – meget atypisk for
valgmenigheden – et underskud på 300 t.kr.
Vi er dog i bestyrelsen ikke så bekymrede for resultatet, da der kan henføres til flere forskellige
årsager:
•

•

Dels er resultatet påvirket negativt af urealiserede kursreguleringer på vores
værdipapirbeholdninger på 652 t.kr. Kursen har siden nytår rettet sig en del og pr. 20-03-19
har der været en positiv regulering på 352 t.kr.
Dels har vi afholdt istandsættelsesudgifter i præstegården med 265 t.kr., hvoraf 100 kr. er
dækket af tidligere henlæggelser. Der er altså en nettoudgift på 165 t.kr.

For 2017 blev regnskabet gennemgået af Vestjysk Revision, men da de i efteråret blev fusioneret
med revisionsfirmaet Beierholm, tillod interne regler ikke, at Beierholm foretog gennemgang
(review) af årsregnskabet, når jeg var formand. Så enten skulle vi vælge en anden revisor eller en
anden formand – og det blev altså revisor, som blev udskiftet.

Årsregnskabet er derfor gennemgået af Krøyer Pedersen, Holstebro, som også har erfaring med
andre valgmenigheder og kirkekasser i øvrigt. De har ikke haft væsentlige bemærkninger til
gennemgangen (review).

Årsregnskabet er derefter – i lighed med tidligere år – revideret af vores generalforsamlingsvalgte
revisorer Dorte Fabricius og Dorte Shimizu, der 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.

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. Selv om flere af jer har haft store
udfordringer med alvorlig sygdom tæt på livet, oplever vi, at I gør alt hvad der er muligt for at
varetage jeres job – det skal I have stor tak for.
Jeg håber, det gode samarbejde må fortsætte også i det kommende år.
Vi måtte i efteråret sige farvel til Svend, som ønskede at gå på pension fra sit ”vikarjob” her hos os.
Et job han gennem alle årene har passet, som var han fast ansat! Og vi har virkelig nydt godt af hans
musiske evner.
Vi kunne så i efteråret byde velkommen til Natalia, som ny organist og vi har allerede stor glæde af
hendes evner ved det nye orgel. Natalia er i gang med sidste del af organistuddannelsen på
Kirkemusik-skolen i Vestervig og har desuden en pianistuddannelse.
Også en tak til bestyrelsen for god og positiv opbakning i det daglige arbejde – det sætter jeg
overordentlig stor pris på. Og velkommen til Maren, som netop er trådt ind i bestyrelsen på Jens
Erik’s mandat – jeg håber du vil blive glad for bestyrelsesarbejdet.
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 8. april 2019
Joan Trelborg

