
Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. 
Onsdag den 31. august 2016 i Sdr. Nærå. 
 
Tilstede: Laura Lundager Jensen, Johan Christian Nord, Ina Balle Aagaard, Pia Strandridder og Anne Grete Pilgaard 
Deltagere 
 
Dagsorden: 

1. Valg af referent 
2. Mødeplan 
3. Årsmøde mm. 
4. Kirkegårdssagen 
5. Høringssvar 
6. Orlovskassen 
7. Højskoledagen 
8. Evt. 

  
1. Valg af referent 

Det aftales at lade opgaven gå på skift. Anne Grete valgt 
  

2. Mødeplan 
Møde med værter for årsmøde inden jul. 
27. oktober kl. 18 
Mors 5.6.7 - el. 13 december 
Møde kl. 16. Laura aftaler med Morsø snarest. 
  
6. februar kl. 18 - Anne Grete eller Ina sørger for sandwich 
10. maj kl. 15-18.30 
Vi får dækket kørsel. Send til Aksel ak.bording@gmail.com for dette møde. Pia giver besked, når vi kan sende til 
hende. 
 
  

3. Årsmøde mm. 
Der er årsmøde den 10. og 11. juni 2017 i Morsø Frimenighed 
Værtsmenighed har ansvar for årsmødet og for indlæg på ca. 8 sider i årsskriftet. 
Bestyrelsen har ansvar for generalforsamling - og årsskrift. 
Laura sender drejebog, dato for møde, beder om lokale til vores møde og aftensmad. 
Laura efterspørger ideer til skribent til årsskriftet. 
  

4. Kirkegårdssagen 
I 2006 kom der en adskillelse af kirkegårdsøkonomien i sognemenighederne. Der er set eksempler på at der 
sendes en regning til valg- eller frimenigheden på begravelse og brug af kirken. Vi undersøger det juridiske i sagen, 
hvad har folkekirken ret til? Laura spørger Lisbeth Christoffersen, professor i kirkeret. 
Hvad betaler vi for? Johan og Laura undersøger hvad der gælder, hvor de er. Vi skal sikre os at det er provstiet og 
ikke den enkelte sognemenighed, der fastsætter prisen. 
  

5. Høringssvar. 
Der er indgivet høringssvar ang. ændring af straffeloven. Se. hjemmesiden 
Høringssvaret påpeger at det bekymrer, at det religiøse område gøre til genstand for særlovgivning, og at det også 
omfatter os. 
Der er ligeledes indgivet høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Se 
hjemmesiden. 
Grunden til at der har været behov for at svare er, at der må reageres på, når den fælles forståelse og rettigheder 
mellem de frie menigheder og staten angribes. Det er vigtigt at holde fast i, at vi er en forening af forskellige frie 
menigheder. 
Det drøftes, hvornår vi som bestyrelse skal svare på alle menigheders vegne. Det er menighedernes interesse 
overfor myndighederne vi skal reagere på.  
  



6. Orlovskassen 
Ansøgning fra Københavns og Vartovs valgmenigheder om orlov til Niels Grønbæk 
Der bevilges støtte til Niels Grønbæks orlov efter gældende regler ved udløb af orlovsperioden. Laura beskriver 
hvad der dækkes og ikke dækkes i svaret og sender via Pia. 
  

7. Højskoledagen 19. november 2016 
Laura har deltaget i et møde med Peter Hedegaard og Henrik Jensen. 
Emne: Det Grundtvigske storfællesskab. 
Formiddagen:  
4 indlæg fra Johan, Kurt Andersen, Peter Bendix og Laura. Kommer med hver et 12 minutters indlæg til debat i 
salen. Det er væsentligt at forsamlingen debatterer.  
Frokost 
Eftermiddag:  
Der mangler en oplægsholder, der kan pege på hvor vigtigt det er at vi bliver klar over hvor vigtig en rolle vi som 
frie menigheder har i dagens DK. En der forstår os og elsker os og som kan give os et spark. Hvad skal vi med de 
grundtvigske frie menigheder i 2016. Vi drøftede mulige emner. Det kunne være ønskeligt at den foredragsholder, 
der vælges til årsmødet, kan sætte en aktuel debat i gang. Drøftes på mødet i Mors. 
 
  

8. Evt. 
Punkter til den 27. oktober 
Skattesagen. 
Kirkegården 
Kursus i jura - herunder møde med Bertel Haarder 
Årsmødet 

 


