Årsberetning for året 2019

I det følgende kan I læse min årsberetning for året 2019.

Kirke - Fællesskabet
Det, som karakteriserer kirke, er fællesskabet. Ordet kirke kommer af det græste ord ”ekklesia” og
betyder fællesskab/ forsamling. Kirke er, når vi samles som menighed omkring gudstjenesterne,
forkyndelse af Guds ord, dåb og nadver, de kirkelige handlinger. Kirken er menighedens
fællesskab. Fællesskabet er afgørende for det at være kirke i verden, universelt med alle kristne i
verden og lokalt. Fællesskabet opstår, når vi mødes som menighed i kirkebygningen, som vi har
bygget af praktiske grunde, men som i sig selv ikke er hellig. Fællesskabet opstår og trives, når vi
mødes ved de øvrige arrangementer i valgmenigheden.
Kirken i betydningen menigheden eller forsamlingen af troende bruges allerede i Det Nye
Testamente, idet ordet her gengiver det græske "ekklesia", som betyder dem der er kaldt ud, dvs.
det fællesskab der er kaldt sammen af Guds ord.
Jesus har efter alt at dømme ikke stiftet kirken i den forstand, at han oprettede en institutionaliseret
organisation. Men som et fællesskab af troende kan kirken ses som en fortsættelse af Jesu
fællesskab med mennesker omkring sig.
Lige nu er vi udfordret på netop fællesskabet – generelt og i kirken. Og vi ser på den tomme kirke
og ved at bygningen i sig selv er smuk og uden liv når ikke menigheden er der. Så bliver bygningen
i sig selv en tom skal.
I øjeblikket mødes vi ikke som fællesskab og det er meget underligt, skræmmende og man kan ikke
lade være at tænke på, hvordan fællesskabet bliver fremover.

For det som karakteriserer Bøvling Valgmenighed er det gode fællesskab til gudstjenester og
arrangementer. Og året 2019 var et godt år.

Både præst og bestyrelse bestræber sig på at skabe rammer for gode fællesskaber for alle aldre.
De små med deres mødre til babysalmesang, minikonfirmander for 3. klasse,
konfirmandundervisning, morgensang for skole, kirke og børnehus, gudstjenester, konfirmationer,
dåb, vielser, begravelser – og alle de folkelige, kulturelle arrangementer, som vi sætter pris på her i
Valgmenigheden.

Medlemmer:
I løbet af et år er der bevægelse menigheden – nogle melder sig ud andre melder sig ind.
31 personer meldte sig ud og 31 meldte sig ind i menigheden i 2019.
5 dåb, 1 vielse, 13 konfirmander, 10 bisættelser/begravelser.
I 2019 tog vi afsted med tidligere præst ved Mariekirken Poul Berg og næstformand Jens Erik
Jensen, som begge har været med til at forme kirkens fællesskab i det nære og gjort et stor arbejde i
Valgmenigheden som præst og i bestyrelsen.
Hver gang man må sige farvel, er det en sorg, og når man mærker den, er det kun fordi sorgen
fortæller noget vigtigt, at det menneske havde en særlig betydning for en. Filosoffen Søren
Kierkegaard formulerer det sådan, at sorgen er en følgesvend gennem livet, og at det er ved at
mærke sorgen, at vi får kontakt med det, der virkelig betyder noget for os og hvem vi er.

Arrarangementer i året der gik.
Forår:
Tidl læge Knud Jakobsen, Ulfborg kom og fortalte klassisk bibelfortælling for både voksne og
konfirmander. Tidl Valgmenighedspræst Kurt Andersen holdt foredrag om Bergmann, og
sorgforsker Mai-Britt Guldin holdt foredrag ved et fællesarrangement arrangeret af sorggruppen
sammen med sognemenigheden.
Der var forældremøder, konfirmandundervisning, gudstjenester, morgensang, minikonfirmander,
babysalmesang. Vi havde besøg af Biskop Henrik Stubkjær i marts, og vi påbegyndte studiekreds
om Grundtvig.
Slutningen af marts gik turen til Frederikskirken i Paris på konfirmandweekend. Igen en fantastisk
oplevelse for konfirmanderne.
Vi havde babysalmesang på plejehjemmet, og jeg have konfirmanderne med på besøg på Hospice
Limfjorden i Skive, og endelig påske og konfirmation og meget mere i foråret…..
Vi sluttede maj måned af med Årsmødet i de Grundtvigske Fri og Valgmenigheder i Nr. Næaa og
Himmelske dage i Herning, hvor også Grundtvigs Forum havde et telt, som også var vel besøgt.
Sommermånederne er stille og rolige.
Vi lagde ud med Jazz´n Grundtvig og senere klassik orgelkoncert – meget fin – den sidste ikke
godt besøgt, men måske vi alligevel skal satse lidt mere på musikken.
Grundlovsmødet blev desværre aflyst på Nr. Vosborg, da foredragsholderen meldte fra og man ikke
kunne finde en passende afløser. Biskoppens årlige møde med os valgmenighedspræster i Viborg
stift blev afholdt og det er altid et godt møde.

Efterår og vinter
September begyndte en ny sæson med valgmenighedens udflugt til Ribe, siden høstgudstjeneste,
efterårsmøde i Herning, kirkehøjskole, fyraftensang og arbejdsdag og meget mere styrkede
fællesskabet. Og i det udvidede fællesskab deltog vi i Grundtvigs Forums Årsmøde i Vartov i
oktober. Derudover var der etableret et fælles projet ”Spil Dansk” i oktober, som styrkede
fællesskabet i byen.
Sidste søndag i kirkeåret sluttede vi året af med en anderledes musikgudstjeneste. Og december var
fyldt som altid med Skumringsgudstjeneste og festlig julefrokost i Forsamlingshuset. Tak til
madholdet mm. Julegudstjenester for store og små og så sluttede vi året med Julen.

TAK .
Tak for fællesskabet med menighed, bestyrelse, øvrige ansatte og alle frivillige, der på forskellig
måde og med forskellig indsats arbejder sammen om at skabe gode rammer for kirkens fællesskab.
Tak til kollegaer og andre samarbejdsrelationer. Tak til friskoleleder og lærere og til Efterskolen og
Børnehuset for et godt og glædeligt fællesskab.
Tak for året 2019.

v/ Marianne Gyldenkærne.

