Årsberetning for Året 2020 af valgmenigheds præst Marianne Gyldenkærne.

I skrivende stund er det onsdag den 21. april 2021 - Danmark åbner mere fra i dag.
Det har været det mest mærkelige år i mine i år 30 år som præst. Et år uden påske og Jul.
Det siger sig selv, at årsberetningen for Bøvling Valgmenigheds menigheds liv og aktiviteter i året
2020 kan samles i færre ord end ellers. En pandemi havde og har stadig sat dagsordenen også i
vores lille lokale samfund og alle har været ramt af nedlukning og begrænset
udfoldelsesmuligheder på alle områder.
Livets gang i corona tiden
Da Statsministeren den 11. marts 2020 lukkede Danmark ned, sad vi nok alle tilbage med
forundring og måske også lidt chokerede over at opleve dette; at Covid 19 – opstået på et
fødevaremarked i Kina - nu skulle få så store konsekvenser her hos os i Bøvling.
Alle måtte nu tænke anderledes. Nu skulle vi være fælles hver for sig. Nye tanker, nye
omgangsformer, nye ord er blevet en del af vores liv. Vi har i den grad været omstillingsparate og
kreative og været ved at forstrække os for at tilpasse os til forholdene. Aldrig har vi brugt så meget
håndsprit.
Fællessang – hver for sig, satte hurtig fællesskabet i fokus. Hjemmearbejdspladser,
fjernundervisning af konfirmander, Team møder med kollegaer osv blev en del af hverdagen.
Vi har alle været ramt også i kirken, og har måttet omstille os, tænke anderledes kreativt mht til at
tilpasse os antal til gudstjenester, særlige dåbsgudstjenester, anderledes konfirmandundervisning
og aflysning på aflysning. Trist og opslidende på en meget mærkelig måde.
Det første vi mærkede til Covid 19 var da vi den 9. marts 2020 måtte tage den ærgerlige beslutning
om at aflyse en forberedt tur med konfirmanderne til Paris. 23 billetter var købt, alt aftalt – alt på
plads og så lukkede Frankrig før os og vi måtte aflyse. Den 11. marts blev de så Danmarks tur.
Ærgerligt var det og synd for konfirmanderne. Alle fik deres penge tilbage og vi har fået refunderet
billetterne. Vi håber at kunne komme afsted igen når forholdene er til det.
Men derefter har intet været som det plejer.
Efter at kirken helt var lukket og man som præst måtte finde alternative kommunitationsformer,
skete der hen over sommeren en normalisering.
Vi nåede hen over sensommer og efterår at gennemføre en god udflugt til Ålborg sammen med
Lemvig Valgmenighed. Årets Generalforsamling og Høstgudstjeneste blev afholdt i september
ligesom den udskudte konfirmation af 19 konfirmander blev holdt den 6. september.

Vi nåede også to gode foredrag med henholdsvis naturvejleder Jens Hedevang i oktober og
litteraturlærer ved Senior Højskolen Lise Raakjær i november. Derudover Fyraftenssang med Gurli
og Bjørn Nielsen og en debataften om evt. ny gudstjenesteform i Folkekirken.
Helt tilfældigt fik jeg besøg af en gammel organist ven fra Paris – tidl. Domorganist fra Københavns
Domkirke som var sommer vikar i Paris – han tilbød at spille en julekoncert. En julekoncert med
klassisk julemusik for orgel.
Men sammen med vinterens kommen, ramte vi igen muren og det værste var, at julen blev aflyst.
Så sent som 23. december kl. 20.00, da alt lå parat , sangark kopieret til juleaften og alle
prædikener skrevet, fik vi præster meddelelsen, om at alle julegudstjenester skulle aflyses. Så
måtte vi igen aflyse og skuffe folk
I mine 30 år som præst vil 2020 aldrig blive glemt. Dette var det år, hvor både påsken og julen
blev aflyst!.
Men er har også været gode ting i 2020 – gode samtaler i telefonen, fleksibilitet og forståelse. Et
andet fællesskab opstår, når krisen rammer og vi alle er i samme båd. Vi blev fælles om at skabe
glæde og holde modet oppe ved at finde nye veje.
2020 udnyttede jeg den mulighed jeg fik med økonomisk støtte fra både Valgmenighedens
Bestyrelse og fra Sognekirkens Menighedsråd i Bøvling til at tage en Sorgrådgiver Uddannelse
under UCN i Ålborg. Et væsentligt og udbytterigt studie til gavn for mit arbejde som præst som
helhed og i særdeleshed med henblik på Lemvig Sorggruppe arbejde, som jeg leder sammen med
psykolog Lilian Hove Andersen.
Herfra Tak for støtte til både Valgmenighedens bestyrelse og Sognemenighedens Menighedsråd
og Provst for økonomisk opbakning.

En særlig tak
Personalet ved Mariekirken har gjort et stort ekstra arbejde for at gøre den korte – 30 minutters
gudstjeneste god. Og fra mig som præst vil jeg takke jer særligt for jeres opbakning og ekstra
indsats, positive indstilling og evnen til at tænke kreativt og ændre aftaler igen og igen. Kæmpe
TAK til både kirkesanger, organist og kirketjener /graver.
Vi har skullet følge regler vi ikke selv havde sat og skulle holde humøret oppe på hinanden og
andre, og som præst vil jeg takke menigheden for deltagelse på trods!
Til Påske vender det …tænkte vi og sådan blev det.
2020 førte over i 2021 og nu håber vi på en genåbning, så vi kan være kirke som vi gerne vil være
med gudstjenester, gode arrangementer, nye tiltag og et godt og hjerteligt fællesskab.
Måske skal der gøres en ekstra indsats af os alle for at få genetableret det tabte. Så vi ikke lader
afvænning blive til en vane.

Lad os mødes og ses og tale sammen og opbygge det gode fællesskab, som netop karakteriserer
Bøvling Valgmenighed på en særlig måde.
Vi har så fine rammer og en god kultur med munterhed og åbenhed.

2020 vil gå over i historien også her .
Med tak til alle medarbejdere, bestyrelse og kollegaer – alle samarbejdspartnere lokalt og i Lemvig
Provsti.

Til slut statistik for året 2020:
6 børn blev døbt og indmeldt.
3 døde
18 udmeldelser
9 indmeldelser.

MVH Marianne Gyldenkærne.

