Bøvling Valgmenighed – Beretning for året 2020/2021
Indledningen til sidste årsberetning handlede om Covid-19 og om hvordan den dengang forholdsvis
nye pandemi påvirkede vores menighedsliv – og desværre kommer den også til at fylde i denne
årsberetning.
Eller rettere sagt – den er årsag til at min beretning er væsentligt kortere end den plejer at være, for
det har jo været et år med meget begrænset aktivitet.
Somme tider tænker jeg på hvordan vi ville have reageret sidste år i marts, hvis vi havde været klar
over, at pandemien ville komme til at fylde vores liv med restriktioner, bekymringer og ensomhed i
langt over et år. Det er nok godt, at man ikke altid ved hvad fremtiden byder på.
For vores menighed, har det sidste år budt på en hel stribe aflyste møder og arrangementer, aflyste
gudstjenester og her til sidst gudstjenester af højst 30 minutters varighed, hvor menigheden ikke
måtte synge med. Jeg må indrømme, at jeg især har savnet at kunne synge sammen, men har også
glædet mig over, at vi har så dygtig kirkesanger og organist.
I det hele taget skal der lyde en stor tak til alle vores medarbejdere, der på hver deres felt har gjort
alt hvad der var muligt for at yde den bedst mulige service for os alle – uanset om det har drejet sig
om gudstjenester og kirkelige arrangementer, om at forsøge at holde kontakt med de af vores
medlemmer, som har siddet isoleret derhjemme eller om at navigere i de stedse ændrede
restriktioner.
I dag, den 25. april 2021, skulle vi have afholdt vores årlige generalforsamling, men den har – som så
meget andet – måttet udskydes på ubestemt tid. Om ikke andet, har denne pandemi da lært os at
være omstillingsparate og jeg håber I vil være klar til udrykning med kort varsel, når vi i bestyrelsen
finder det forsvarligt at indkalde til generalforsamling.
Vi håber det kan blive inden sommerferien og I skal nok blive orienteret på hjemmesiden og
Facebook m.v.

Til gengæld fik vi i dag vores helt
almindelige gudstjeneste tilbage
– og det var en fornøjelse at
opleve, at vores stemmer ikke er
helt rustet til J
Og udenfor viser nature os, at
foråret er på vej – og med det
følger håbet om et mere
normalt menighedsliv i det
kommende år.

Kirkepladsen
Jeg håber I nyder vores nye kirkeplads, når I besøger kirken – vi har i hvert fald fået mange positive
kommentarer med på vejen og vi synes selv det er blevet rigtig smukt.
Nu glæder vi os til, at det hele vokser lidt til og så skal vi have fundet en eller anden form for
belysning i hjørnerne ved buerne – og på sigt håber vi at finde et spændende modstykke til Ejgil
Westergaards kunstværk, ”Skygger i mulm”, som vi har fået flyttet om til en blivende plads ved
indgangen til kirkegården.
Den nye kirkeplads har kostet os ca. 459 t.kr. og da det ikke drejer sig om vedligeholdelse af kirken
eller indvendig udsmykning, kan arven fra Birthe og Frede Ovesen ikke direkte dække
omkostningerne.
Men indirekte giver arven, der jo hvert år dækker vores løbende vedligeholdelsesudgifter for kirken,
og i år også omkostninger til omfangsdræn ved kirketårnet, os mulighed for en besparelse på dette
punkt, som vi så har valgt at bruge til forskønnelse af området foran kirken.

Kirkegården
Hvor Covid-19 har sat en begrænsning for mange indendørs aktiviteter, har vi brugt en del tid på det
udendørs og ud over kirkepladsen, er der igangsat en del forandringer på kirkegården.

Madeleine, vores nye graver og kirketjener, har mange spændende idéer og flere af dem er allerede
igangsat. Lige nu arbejder hun på at indrette lapidarium, hvor gravsten fra sløjfede gravsteder kan
opbevares.
Hun arbejder også med planer for et nyindrettet område med plads til urnegravsteder, som vi
glæder os til at præsentere på et senere tidspunkt.

De Grundtvigske foreninger og menigheder
Vi savner også samværet med andre grundtvigske fra nær og fjern – især vores ”fætre og kusiner” i
de øvrige Midt- og Vestjyske Valgmenigheder, som vi ikke har mødtes med i over et år.
Vi plejer jo ellers at ses til fælles efterårsmøde på skift i menighederne og ofte er der arrangeret
ture og udflugter, hvor vi også har mulighed for at mødes – og desuden mødes bestyrelserne en
gang årligt til en form for Erfa-møde, hvor vi drøfter stort og småt i vores menigheder.
Sidste år lige før sommerferien stoppede Peter Hedegaard som valgmenighedspræst i Holstebro og
vi har knapt nok mødt hans efterfølger, Caspar Wenzel Tornøe – og i efteråret fratrådte Margrethe
Koch, som havde fået stilling som provst i Ringkøbing. Holstebro Valgmenighed er netop nu i gang
med at ansætte hendes afløser.
I Kjellerup har de også fået ny præst, Line Louise Peters, som har afløst Christoffer Garne, der blev
ny sognepræst i Lemvig.
Og endelig er der ansat ny præst i Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed, hvor Ronald Risvig i januar
blev afløst af Finn Tarpgaard, som i en årrække har været forstander på Vedersø Idrætserferskole.
Vi glæder os til samarbejdet – og til at lære de nye præster at kende.
På landsplan har Covid-19 også medført aflysning af årsmøder i såvel Foreningen af Grundtvigske
Valg- og Frimenigheder som i Grundtvigsk Forum. Hvis vi har mulighed for at deltage gør vi det
gerne – der er typisk et alsidigt og spændende program og rig mulighed for at mødes med andre
grundtvigianere fra både skoler og menigheder fra hele landet.
Det bliver spændende, om det lykkes at gennemføre møderne her i 2021.

Konfirmander
Konfirmationen er i år udsat til 6. juni 2021 i håbet om, at det til den tid bliver muligt at fejre de
unge mennesker.
Heller ikke i år kunne det lade sig gøre at besøge Paris med konfirmandholdet, men vi håber at
kunne genoptage traditionen til næste år. Det forudsætter dog, at den nye præst i Frederikskirken i
Paris synes det er en god ide at få os på besøg – og Marianne har allerede ladet et ord falde til den
nye præst.
Sidste år havde vi jo nået at købe flybilletter til alle inden Covid-19 ramte landet og i første omgang,
fik vi en voucher på beløbet, som vi håbede at kunne bruge på en senere konfirmandtur, men som
tiden er gået, har vi bedt om refusion og har modtaget størstedelen af beløbet her i år.

Børnehuset
Da vi i sin tid stod som økonomisk garant i forbindelse med etablering af Børnehuset, var det i tæt
samarbejde med skolerne. Egentlig ville skolerne gerne selv have etableret daginstitutionen som en
afdeling på linje med SFO, men friskoleloven gav ikke mulighed for at oprette en institution med
vuggestue – hvilket der allerede på det tidspunkt var et stort behov for. Derfor blev Børnehuset
oprettet som en selvstændig institution – og vi stod bag med en kaution på 1,2 mio.kr. samt et
efterfølgende lån på 500 t.kr.
For nogle år siden blev friskoleloven ændret, så det blev en mulighed at have en afdeling med
vuggestue og børnehave og siden har vi flere gange drøftet, at Børnehuset skulle lægges ind under
skolerne. Det er hidtil blevet udskudt, da skolerne har haft andre projekter i gang, men da de for
nylig skulle ansætte en ny leder til SFO og Børnehusets leder samtidig blev nødsaget til at opsige sin
stilling pga. følgerne af alvorlig sygdom, var det oplagt at drøfte sammenlægning igen.
I mellemtiden har friskolen fået ny leder, Peter Rask, som selvfølgelig ikke kendte historikken bag
Børnehusets oprettelse, men han var heldigvis positivt indstillet på en sammenlægning og i det
daglige vil det jo især blive ham, som har kontakt til Børnehuset selvom det er Ina og Martin, som
har det endelige ansvar. Der er netop startet ny pædagogisk leder, Bjarke From, som skal stå for
både Børnehuset og SFO.
Der er selvfølgelig en del formelle ting, som skal falde på plads inden de to institutioner kan beslutte
sammenlægningen på deres kommende generalforsamlinger – men vi tror på at det falder på plads
inden længe.
Tak til Erling Poulsen fordi han har påtaget sig hvervet som vores repræsentant i Børnehuset og
oven i købet har bestridt formandsposten siden han trådte ind i deres bestyrelse. Han har også gjort
et stort arbejde for at få sammenlægningen forhandlet på plads.

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 –
selvom aktivitetsniveauet i det seneste år
har været væsentligt lavere end normalt.
Vi glæder os til at få gang i vores fælles
arrangementer igen!
Endelig skal der som altid lyde en tak til
Lemvig og Omegns Valgmenighed for
godt samarbejde i det forløbne år.

Årsregnskab 2020
Da vi har måttet udskyde generalforsamlingen, har vi – i lighed med sidste år – valgt at offentliggøre
vores årsregnskab på hjemmesiden.
Årsregnskabet udviser et underskud på 180 t.kr., men det kan primært henføres til etablering af den
nye kirkeplads med 459 t.kr., hvoraf 50 kr. er dækket af tidligere henlæggelser. Der er altså en
nettoudgift på 409 t.kr.
Årsregnskabet er i lighed med de seneste år gennemgået af Krøyer Pedersen, Holstebro, som ikke
har haft væsentlige bemærkninger til gennemgangen (review).
Årsregnskabet er derefter 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.
Herunder skal især lyde en stor tak til John Jensen, som i efteråret valgte at gå på efterløn efter 15
års ansættelse – og et lige så stort og velment velkommen til Madeleine Lorne, som mange af jer jo
allerede har mødt i kirken eller på kirkegården.
Jeg håber, det gode samarbejde 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. Det har også været et udfordrende år for bestyrelsesarbejde, som jo også
har været ramt af Covid-19-restriktioner, men selv online-bestyrelsesmøde og dialog på mail, har I
taget i stiv arm.
Jeg håber dog vi nu kan lægge det bag os og se frem til helt ordinære bestyrelsesmøder igen.
Til slut en stor tak til Marianne og Asger for samarbejde i det forløbne år – Marianne og jeg har
kunne støtte os til hinanden, når hun var frustreret over ikke at kunne udrette så meget, da alt
lukket ned og ingen kunne modtage besøg – og jeg på den anden side var ramt af ekstra meget
arbejde med blandt andet Covid-19-hjælpepakker.
For lidt og for meget ….
Vi i bestyrelsen ser frem til at mødes fysisk til generalforsamling når det bliver muligt!

Tak for ordet.
Bøvling den 25. april 2021
Joan Trelborg

