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Fotoet på forsiden:
Bethlehemskirken i Ubberup stod færdig og blev indviet palmesøndag, d. 6. april 1873.
Om side 14 i årsskriftet:
På side 14 i årsskriftet kan I se de billedkasser, som konfirmanderne i Sdr. Nærå Valgmenighed
hvert år ud fra nogle af de mest kendte fortællinger fra Bibelen, og som sammen danner altertavlen til deres konfirmation 1. søndag efter påske.
Når vi bringer billeder af kasserne, er det som eksempel på et nyt tiltag i vores årsskrift fra og
med 2023.
På konventet i Ågård den 14. marts talte vi om, at vi godt kunne ønske os at styrke kendskabet
til hinanden i de forskellige valg- og frimenigheder. Det kunne passende ske, ved at alle mand
rykker af huse, når der er årsmøde, så vi mødtes en 7-800 stykker til fælles gudstjeneste, generalforsamling og festmiddag. Et andet tiltage kunne være at gøre årsskriftet lidt ”bredere” ved
at hver enkelt menighed bidrager med et lille skriv og måske et billede fra noget af det vigtigste
fra året, der gik.
Hermed opfordret.

www.friegrundtvigske.dk
Hold dig orienteret om forhold vedr. foreningen og foreningens aktiviteter
på hjemmesiden. Har din menighed informationer, der vedrører foreningens
øvrige menigheder, og som du ønsker skal fremgå af den fælles hjemmeside,
er du velkommen til at kontakte formanden.
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Valgmenighedens oprettelse

I Nordvestsjælland stod vækkelsesbevægelsen stærkt i midten af 1800-tallet.
Bevægelsen var især tegnet af de to unge teologer Vilhelm Beck og V.J. Hoff.
De to venner arrangerede mange store, fælles vækkelsesmøder på egnen, hvor de
skiftedes til at tale.
Der var dog forskel på de to unge herrer og deres kristendomsforståelse, og dette
førte senere til et brud mellem de to kollegaer og venner. Vilhelm Beck rejste i 1866
til Jylland og blev Indre Missions store lederskikkelse. V.J. Hoff repræsenterede en
mildere forkyndelse, og med hjælp fra Ernst Trier og højskolen i Vallekilde fik Hoff
for alvor Grundtvigs tanker til at slå rødder i Nordvestsjælland.
Ud over den gudelige vækkelse, så spillede det også en vigtig rolle for Ubberup
Valgmenigheds oprettelse, at der i løbet af 1860'erne blev samlet en grundtvigsk
vakt personkreds på Kalundborgegnen og omkring Vallekilde Højskole: Adolf
Burchardi kom til godset Birkendegård som mejeriforpagter i 1860, og samme
år blev V.J. Hoff kapellan hos sin svigerfar i Vallekilde. William Holm købte proprietærgården Ubberupgården i 1862, Ernst Trier oprettede Vallekilde Højskole i
1865 og Niels Thomsen blev lærer på Ubberup Friskole i 1868.
Persongalleriet var nu samlet, loven om sognebåndsløsning blev vedtaget i 1855
og valgmenighedsloven kom i 1866. Hermed faldt de sidste, væsentlige forudsætninger for valgmenighedens oprettelse på plads.
De grundtvigske på egnen ønskede brændende at
kunne beholde V.J. Hoff som forkynder. Men alle
vidste, at Hoff sad på lånt tid som hjælpepræst i
Vallekilde, da han næppe ville få præsteembedet,
når hans gamle og syge svigerfar, pastor Bonnevie døde. Hoffs tilhængere frygtede derfor,
at han snart ville være tabt for egnen, hvis han
ikke fik et embede. De forsøgte at få ham ansat
som præst i Rørby i 1872, men det mislykkedes.
Dette satte for alvor skub i planerne om at
oprette en valgmenighed med Hoff som præst.
Den unge pastor Hoff og hans kone Elisabeth
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Højskoleforstander Ernst Trier var en vigtig drivkraft i processen. Men at valg
menigheden ikke kom til at ligge i Vallekilde, beror på, at William Holm på
Ubberupgården meddelte, at han ville forære et stykke jord til kirkebyggeriet
og desuden støtte byggeriet økonomisk. Derfor besluttede man at bygge valgmenighedskirken i Ubberup et stenkast fra Ubberupgården.

dækket med træspåner - i dag med røde teglsten. Den første bygning på grunden
var dog Rejsestalden. Den blev opført i 1872 af Andreas Bentsen og blev brugt til
værksted for kirkebyggeriets håndværkere. Da kirken stod færdig, blev værkstedet
omdannet til sin egentlige funktion: rejsestald for menighedens medlemmer - i
nutidige termer svarer det til et kombineret parkeringshus og cafeteria.

Nu skulle der samles 20 stiftere, som ifølge valgmenighedsloven alle skulle bo under
en mils afstand fra den påtænkte kirke. Desuden skulle stifterne være familiefædre
eller have egen husholdning. Burchardi indkaldte til et møde i Ubberup Friskole d.
24. maj 1872. Her mødte der imidlertid kun 19 familier op, der opfyldte lovens krav.
Der blev derfor nedsat et udvalg, som skulle rejse til Ryslinge for at drøfte sagen med
valgmenighedspræsten Vilhelm Birkedal. Da de fortalte Birkedal, at der kun var 19
familier, svarede han: "Åh, bryd jer aldrig om det, Vorherre er den tyvende". Med
denne opmuntring i bagagen rejste udvalget hjem og indkaldte til et stiftende møde
d. 2. juni 1872 i Ubberup Friskole. På dette møde var der 20 stiftere. Gruppen af
stiftere spændte vidt og talte således både husmænd, gårdmænd, en træskomand,
en stenhugger, en væver og en tømrer. Den yngste var 26 og den ældste var 46 år.
Fra mødet udgik en opfordring til Hoff om at blive valgmenighedens præst. Hoffs
svar hertil var: "Ja, i Guds navn, inderlig gerne!"
Hermed var Sjællands første valgmenighed en realitet.

Mange af kirkegængerne kom langvejs fra - fra Vallekilde, Gørlev og Røsnæs. De
fjernest boende kunne have flere timers kørsel med hest og vogn, så både heste
og passagerer kunne nok trænge til forplejning inden hjemturen.
I dag er en del af rejsestalden indrettet til graverkontor. Resten bruges til opbevaring af redskaber, traktor m.v., og endelig huser bygningen vores store pillefyr, som
leverer varme til alle valgmenighedens bygninger.
De havde travlt i 1873, for samme år stod også præstegården færdig.

Byggeriet går i gang

Da valgmenigheden var dannet i 1872, gik man i gang med at bygge kirken. Bethlehemskirken stod færdig og blev indviet palmesøndag, d. 6. april 1873, og siden da
har palmesøndag været betragtet som kirkens fødselsdag.
Kirken er opført af bygmester
Andreas Bentsen fra Vallekilde.
I slutningen af 1800-tallet var
han manden bag i alt 11 valg
menighedskirker rundt om i
landet.

Kirken fotograferet i 1879. I 1906 byggede man kirketårn,
kapel og våbenhus til.
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Bethlehemskirken er opført af
røde maskinsten, og murfladerne er på romansk vis inddelt
af lisener, der er forbundet med
buefriser. Taget var oprindeligt

I 1890 fik menigheden mulighed for at få sit eget forsamlingshus, idet et gammelt
øvelseshus i nærheden blev taget ned og flyttet til valgmenighedens grund. Vi
kalder det "Samlingssalen", og her holder vi alle vores møder og foredrag. Når der
er begravelse eller bisættelse, kan man bagefter samles til mindesamvær i samlingssalen. Huset kan desuden lejes af vores medlemmer til fester.
Den kreds af foretagsomme, grundtvigsk-sindede mænd, som stod bag valgmenigheden, var også pionerer for mange andre tiltag på egnen. Andelsmejeriet i
Spangsbro er nu nedlagt, men meget af det andet eksisterer stadig. Fx Tømmerup
Brugsforening, der er Danmarks ældste fungerende Brugs. Tømmerup Fri- og Efterskole har pt. 300 elever. Tømmerup Sogns Alderdomsunderstøttelsesforening (i
daglig tale "Holms kasse") fungerer stadig med ca. 50 medlemmer. Og ikke mindst
er der Ubberup Højskole, som blev indviet i 1899. Højskolen har i dag fokus på
livsstilsændringer.

Slægtskabet med Vallekilde Valgmenighed

V.J. Hoff havde som nævnt også tilhængere i Vallekilde, og i de første år efter
oprettelsen af valgmenigheden i Ubberup tog folkene fra Vallekilde derfor til
Ubberup hver anden søndag for at høre Hoff prædike. Hver anden søndag kunne
de spare den lange tur, for da prædikede Ernst Trier for dem i Vallekilde. I 1882
byggede Vallekilde-folkene så deres egen kirke, Korskirken. Men man havde stadig
fælles præst. Da Hoff rejste til Vartov i 1894, var tiden inde for Vallekilde til at få
egen præst. Det fik de i 1895 med Thorvald Helveg. Der er stadig stærke bånd
mellem de to valgmenigheder. Præsterne dækker for hinanden under ferie, og før
5

Erik Nissen 1965-1979

Efter sin tid i Ubberup rejste Nissen til Svendborg og blev provst.

Jørn Kristensen 1979-1984

Jørn forlod Ubberup for at blive præst ved Tveje Merløse kirke. Jørn døde i 2020
og ligger begravet på Tveje Merløse kirkegård.

Bente Willumsen 1984-1990
Det gamle billede er fra 1890'erne. Det er samlingssalen til venstre og rejsestalden til højre.

coronaens indtog var vi lige kommet godt i gang med "Kirke-byt" to gange om året,
hvor menigheden fra Vallekilde kom på besøg til gudstjeneste og efterfølgende
frokost i Ubberup og vice versa.

Bente blev ordineret af biskoppen i valgmenighedskirken, og det var første gang,
at en præst blev ordineret i en valgmenighedskirke. Bente rejste videre til ÅrupRørup sogn. Bente døde i 2018 og ligger begravet på Nørre Åby kirkegård.

Margrethe Brodthagen 1990-2008

Margrethe er tipoldebarn af V. J. Hoff. Efter sit virke i Ubberup blev Margrethe
præst ved det nye hospice i Dianalund.

Gørlev Valgmenighed

Fra 1898-1997 fandtes der også en valgmenighed i Gørlev, 20 km syd for Ubberup.
Menigheden havde egen kirke, Bethaniakirken, og delte præst med Ubberup Valgmenighed.

Vores præster - og hvad der blev af dem efter deres tid i Ubberup

V. J. Hoff 1873-1894.
Da Hoff rejste fra Ubberup i 1894, var det for at blive præst i Vartov Valgmenighed.
Han døde d. 24. januar 1907, og blev som den første begravet på den nyanlagte
kirkegård ved Ubberup Valgmenighed

Carl Koch 1894-1925

Carl Koch blev ansat som hjælpepræst for V.J. Hoff i 1888. I 1894 tog han over
efter Hoff. Koch døde pludseligt i 1925, mens han stadig var i embedet. Han blev
begravet på valgmenighedens kirkegård med deltagelse af 1100 mennesker.

Uffe Hansen 1925-1965

Efter Uffe var blevet enkemand, levede han sine sidste år i Holland hos en af de
hollænderpiger, der var blevet hjulpet af valgmenigheden 40 år tidligere. Uffe blev
begravet ved siden af sin Marie på valmenighedens kirkegård i 1994, tre måneder
før sin 100 års fødselsdag.
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Dette billede er taget i præstegårdshaven i 1898, hvor man fejrede kirkens første 25 år med en stor fest for
alle dem, der var blevet konfirmeret siden valgmenighedens oprettelse.
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Marianne Aagaard Skovmand 2008-2012
Marianne blev efterfølgende præst i Rørby.

Anna Monrad 2012 -

Anna er gift med Jóannes Holm, der er ansat som pædagogisk didaktisk koordinator ved den kateketiske enhed i Holbæk Provsti. Sammen har de Vibe på 11 år
og Sofus på 8 år. De er en afholdt og aktiv præstefamilie, som valgmenigheden i
Ubberup sætter stor pris på.

Ubberup Valgmenighed i dag

I Ubberup Valgmenighed har vi nogle meget gamle traditioner, men ind i mellem
kommer der også nye til. Palmesøndag er en særlig dag i Ubberup, for der fejrer vi
vores kirkes fødselsdag, først med en festlig gudstjeneste i kirken og derefter med
kaffe og kransekage i præstegårdens stuer. Det var godt, at de tænkte på at bygge
en stor præstegård dengang i 1873, for så er der plads til de 60-70 personer, som
plejer at møde op palmesøndag. Efter at Anna og Jóannes blev vores præstepar i
2012, er der kommet en tilføjelse til palmesøndags program, idet præstemandens
årlige quiz nu er et fast højdepunkt ved kaffebordet i præstegården. Quizzen tager
udgangspunkt i valgmenighedens historie og de rammer, vi bevæger os rundt i.
Der dystes mellem bordene om, hvem der har bedst styr på valgmenigheden. Det
er meget festligt, for alle går til sagen med stor ildhu! Når quizzen så er ovre, må vi
have en fællessang, som kan samle os og dysse gemytterne ned igen.
1. søndag i advnt samles vi ligeledes i præstegården efter gudstjenesten. Vi får
kaffe og hjemmebagt kringle og klejner, synger sammen og lytter, mens præsten
læser en julehistorie. Sådan har det været, så længe nogen kan huske.
Pinsedag får vi et glas bobler og en laksemad efter gudstjenesten, gerne udenfor,
hvis vejret tillader det og ellers inde i kirken.
Af nyere tiltag kan nævnes vores kyndelmissegudstjeneste med efterfølgende
suppe i samlingssalen. Dette tiltag har kørt siden 2016, og er meget velbesøgt.
Nogle frivillige fra menigheden tager hver en stor grydefuld suppe med, og så er
det spændende at se, hvilke fem eller seks forskellige slags supper, vi skal smage.
Efter maden synger vi nogle vintersange, før vi går hver til sit.
Vi er også begyndt at holde sankthansaften i præstegårdshaven. Der er flere
sankthansarrangementer på egnen, men der manglede et, hvor bålet blev tændt
så tidligt, at familier med små børn kunne være med. Derfor opfandt vi i 2018
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Her er et par billeder fra palmesøndag. Præmien for flest rigtige svar i quizzen var dette år lakridspiber til
hele holdet!

vores "Sankthans for små og store". Vi ønskede os sådan, at aftenen kunne blive
for både unge familier og ældre, men vi var ikke sikre på, om det nu ville slå an,
eller om vi var ved at sætte os mellem to stole. Vores bekymringer skulle dog blive
gjort til skamme. Det er lykkedes at ramme et format, som både tiltaler de unge
og de ældre. Vi begynder kl. 17 med familiegudstjeneste i kirken og derefter er der
grillede pølser m.m. på græsset foran samlingssalen. Efter en omgang tovtrækning
(det siges, at kvinderne vinder hvert år!) tændes bålet i præstegårdshaven. For
dem, der ikke er små og skal hjem i seng, fortsættes der derefter med sangtime i
samlingssalen ved vores organist Karen Margrethe Gammelby. Der er jo så mange
skønne sommersange i højskolesangbogen, og det
at synge sammen
er en skøn måde
at afslutte en smuk
sankthansaften på.
Vi fejrer også fastelavn i kirken med
efterfølgende tøndeslagning i den gamle
rejsestald. Det er
9

altid mægtigt festligt, når kirkebænkene pludselig er indtaget af mariehøns, monstre, prinsesser og pirater. Vi har et godt samarbejde med vores lokale Dagli'Brugs
i Tømmerup, som hvert år forærer os slikket til tønderne. Når tønderne er banket
sønder og sammen, slutter vi af med fastelavnsboller og kaffe i Samlingssalen. Der
kommer mange familier og flere har bedsteforældre og oldeforældre med. Nogle af
de faste kirkegængere kommer også, selvom de ikke har børn med!
Også julen har naturligvis sine traditioner. Så længe nogen kan huske, har der været
stopfuld kirke d. 24. december kl. 16. Når sidste salme er sunget og udgangsbønnen
bedt, bliver det elektriske lys slukket, og mens organisten spiller, kan alle i kirken
nyde skæret fra lysene på juletræerne. For mange af os er dette rolige og smukke
øjeblik et højdepunkt. Her siver julefreden og juleglæden for alvor ind i hjertet.
I 2014 udvidede vi julerepertoiret med en julegudstjeneste kl. 11 for børn og
barnlige sjæle. Her får vores præst selskab af en flabet gris ved navn Gunnar, som
dukker op fra prædikestolen. Inde i prædikestolen sidder præstemanden, Jóannes,

og fører samt lægger stemme til hånddukke-grisen. Hvert år finder grisen på nye
løjer, for han har det med at tro, at julen handler om ham. Det ender dog altid
med, at præsten omsider igen får overtaget og får forkyndt julens glade budskab
for Gunnar og de mange fremmødte børn og voksne.
Som det fremgår af det foregående, så har arbejdet med at få kirken ned i børnehøjde en høj prioritet hos os i Ubberup. Det begyndte i Margrethe Brodthagens
tid med "Børneklub". Da Anna Monrad begyndte i 2012 havde hun et ønske om at
puste nyt liv i arbejdet med børn, og det bifaldt menigheden. Ud over de allerede
nævnte højtider mødes nogle af egnens børnefamilier også en gang i mellem på
hverdagseftermiddage. Her bruger vi det det velkendte koncept med en kort familiegudstjeneste og efterfølgende pasta og kødsauce. Hos os hedder det "Kirke for
Krudtugler". Når vi har spist, finder præstemanden sin guitar frem og spiller op til
dans for de små. Inden klokken bliver 19 er samlingssalen tom igen og familierne
på vej hjem for at putte børnene i seng.
Når krudtuglerne bliver større, kan de deltage i "KirkeBio". Her ser vi film, der
lægger op til en snak om eksistentielle spørgsmål, spiser mad, laver kreative sysler
og spiller brætspil. De gamle konfirmander hjælper til ved KirkeBio.
Vi forsøger at tilrettelægge vores arrangementer, så der kan være noget for alle
aldre. Ca. en gang om måneden er der møde i samlingssalen, hvor vi lytter til et
foredrag eller holder sangaften. Vi inviterer ofte foredragsholdere udefra. I skrivende stund ser vi dog frem til hele to aftener, hvor det er et af vores medlemmer,
der fortæller. Først skal vi høre et foredrag med Inger Støjbergs nu pensionerede
departementschef Uffe Toudal Pedersen. Senere på foråret får vi besøg af dressurrytter Katrine Kristensen, som repræsenterede Danmark ved de Paralympiske Lege
i Tokyo sidste år.
Hvert år i maj holder vi "Ubberup-aften", hvor fire forskellige medlemmer inviteres
til at tale i hver 15 minutter om en særlig hobby, de har, eller en særlig rejse eller
oplevelse. Devisen er, at hvis man brænder for noget, så bliver det automatisk
spændende for andre at høre om! Og selv den, der ikke er en trænet foredragsholder, kan godt lokkes til at fortælle, når det bare handler om 15 minutter. Det
har også vist sig som en god lejlighed til at få inviteret nogle af de gamle konfirmander og få hørt, hvad de beskæftiger sig med nu. Ubberup-aftnerne har bragt
os vidt omkring til alt lige fra bogbinderi, cykelsport, DM i pløjning, hockey, ornitologi og til livet som teltholder på Bakken!
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Vignet fra vores salmebog
Tegnet af Helmer Breindahl

Om vinteren mødes nogle af kvinderne fra
menigheden og strikker dåbsservietter, som det
kommende års dåbsbørn kan få tørret deres
hoveder med efter dåben. Dåbsfamilien får
efterfølgende den fine, strikkede serviet med
hjem som et minde om dåben. På et tidspunkt
var stakken af dåbsservietter dog blevet rigelig
stor, så vi måtte kaste os over noget andet. Så
strikkede vi i stedet huer til kemopatienter og
strømper til kræftramte unge.

Salmesang

Denne tegning af Helmer Breindahl
er på titelbladet i salmebogen.

I Ubberup Valgmenighed holder vi af at synge
de gamle salmer, men vi vil også gerne lære
nye salmer. Især præsten Uffe Hansen har
præget menigheden på dette område. Uffe
var meget optaget af salmer og skrev bl.a. et
firebindsværk om Grundtvigs salmer. Gennem årene sad Uffe i flere salmebogsudvalg
og var redaktør på valgmenighedernes fælles
salmebog "Salmer", som udkom i 1935. Allerede da han i 1925 tiltrådte som præst i Ubberup,
udtalte han, at det var hans ambition at få
indsunget én ny salme for hvert år, han var her.
Og det kunne jo blive til noget, for Uffe var valgmenighedens præst i 40 år. Menigheden syntes
dog tilsyneladende, at det gik lovlig stærkt
med de nye salmer. Det siges i hvert fald, at de
undrede sig over, at de absolut skulle lære alle
40 salmer i løbet af det første år!

Uffes høje kadence med hensyn til indlæring af nye salmer er siden hen blevet
videreført af valgmenighedens præster, organister og kirkesangere. Særligt skal
nævnes vores organist Karen Margrethe Gammelby, som igennem foreløbigt 37 år
har ydet en stor og utrættelig indsats for salmesangen i Ubberup.
Det er godt at have præster og organister med gode idéer og gåpåmod, men alene
udretter de jo ingenting - menigheden må være med. Det er den i Ubberup. Gennem alle årene har menigheden bakket op og har sunget med af hjertens lyst.
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I 2008 supplerede vi Uffe Hansens gamle "Salmer" med et tillæg med de moderne salmer, som var indsunget i menigheden. Men nye, gode salmer dukkede
bestandigt op, og det var hele tiden vores ønske at kunne samle det hele i en trykt
salmebog. Det var vores to tidligere kirkesangere, Jens Birk Kristoffersen og Dorete
Lauridsen, vores organist Karen Margrethe Gammelby, vores tidligere præst Margrethe Brodthagen og vores nuværende præst Anna Monrad, som i 2015 påtog
sig arbejdet med den nye salmebog. Undervejs blev der holdt sangaftener, hvor
menigheden kunne give deres besyv med vedrørende nogle af de salmer, som
man overvejede at optage i salmebogen. Vi havde også besøg af bl.a. salmedigteren Lisbeth Smedegaard Andersen, komponisten Willy Egmose og andre salmekyndige folk, som kunne give os ny inspiration. I 2018 var den så klar: vores egen, helt
nye udgave af "Salmer". Salmebogen prydes af en række smukke vignetter, som vi
fik den lokale kunstner Helmer Breindahl (1944-2021) til at tegne.
Her har I kunnet læse lidt om en række af de fornøjelige ting, vi foretager os i
Ubberup. I det daglige virke er der også mange trivielle ting, som kræver vores
opmærksomhed. Vi bakser også med kloakrør, der falder sammen, skotrender, der
bliver utætte, pillefyr der skal renses og utætte vinduer i præstegården. Vi indkalder af og til professionel hjælp til håndværksmæssige projekter. Men vi trækker
også meget på både bestyrelse og frivillige fra menigheden, når der f.eks. skal
males et stakit, opdateres hjemmeside, bages kage, skrives artikler til kirkebladet,
plantes ny hæk, istandsættes bygninger og meget andet.
Bestyrelse, præst og menighed arbejder sammen om at videreføre Ubberup Valgmenighed, så den kan være levedygtig også i fremtiden.
Lisbeth Andreasen og Anna Monrad.

Vignet fra vores salmebog tegnet af Helmer Breindahl
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Nyt fra Fyn
Nogle mennesker har lettest
ved at lære ting, de læser
om i en bog. Andre vil gerne
lære nyt ved at gøre ting,
foretage sig noget.
Altertavlen består af et
antal ”billedkasser”, hvor
hver enkelt kasse er en
illustration af en af de mest
kendte historier fra bibelen.

Generalforsamling i Foreningen af Grundtvigske Valg- og
Frimenigheder på årsmødet i Ubberup, lørdag den 25. juni 2022

Hvert år laver
konfirmanderne i
Sdr. Nærå deres egen
altertavle, som bliver
brugt i forbindelse med
konfirmationen.

Foreløbig dagsorden: (Der kan komme ændringer/tilføjelser til dagsordenen. Sker
dette, vil en endelig dagsorden blive udsendt pr. mail til formænd og præster inden
årsmødet.)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af regnskab for 2021 (se årsskriftet s. 16)
Orientering om budget
Fastsættelse af medlemsbidrag for 2022
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er:
		
Pia Strandridder, Rødding Frimenighed, villig til genvalg
		
Ole Kobbelgaard, Sdr. Nærå Valgmenighed, villig til genvalg

Julenat i stalden i
Betlehem

Det er altid en fornøjelse
at høre konfirmandernes
overvejelser, når de
diskuterer, hvad en given
fortælling egentlig handler
om, og hvilken scene fra
historien, de vil putte ind
i ”billedkassen”, så ingen
i kirken er i tvivl om, hvad
det er, de har villet gengive.
Billedkasserne her er lavet
af konfirmandholdet, der
tog deres fineste tøj på og
inviterede familien med i
valgmenighedskirken den
1. søndag efter påske, den
24. april.

Noahs ark med en del af dyrene

De tre vise mænd på vej til
Betlehem

		
		
		
		

Valg af suppleanter. Suppleanter vælges for ét år, en for hver landsdel.
Sjælland: Lisbeth Andreasen, Ubberup Valgmenighed
Fyn: Lene Isager
Jylland: Morten Kvist, Herning og Gjellerup Valgmenigheder

10) Valg af revisor og revisorsuppleant

Drabet på egypternes førstefødte

11) Orlovskassen
a) Beretning
b) Regnskab for 2021 (se årsskriftet s. 17)
c) Fastsættelse af kontingent for 2022
d) Indkomne forslag
e) Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Evt.
OBS: Punkter, som ønskes optaget på dagsordenen, skal sendes til formand Laura
Lundager Jensen senest en måned før generalforsamlingen, altså den 25. maj 2022.

Billedkasse med kors

Lazarus og den rige mand
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Helbredelsen af den lamme mand
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Formandens beretning
Ikke et ord om Corona.
Og jeg ville frygteligt gerne tilføje: Ikke et ord af ”Pensionskassen af 1950”.
Men den går inte, Granberg.
Og når vi ikke blot kan springe over, hvor pensionstilskuddet er lavest, skyldes det
ikke mindst nogle meget kontante grunde, som jeg vender tilbage til lidt senere i
min beretning.
Men det går heller ikke, fordi vi endnu engang må konstatere, at der forestår et ret
grundlæggende - og derfor også ganske omfattende - arbejde med at tydeliggøre,
hvad dansk kirkelighed var og er - altså set i et historisk perspektiv, og hvordan det
tager sig ud i dag.
Det ville jo være let, hvis den kirkelige forkyndelse og det kirkelige arbejde ”bare”
var (og er) det, der foregår inden for sognestrukturen. Men sådan er det ikke…
Sådan har det aldrig været… Og sådan skal det ikke ende.

ved meget - og for så vidt heller ikke ønsker at komme til at vide mere om så inferiøre forhold i eksistensen som nogle landsmænd og kvinders gudsforhold?
Ja, man indleder en politisk proces frem mod en kirkelig struktur, der lettere lader
sig administrere og som passer lige ind i et Excel-ark. Man hugger en hæl og klipper en tå, så billedet ikke flimrer så voldsomt… og så kalder men det at ”normalisere” forholdene på området.
Og man gør det - netop fordi, man ikke har taget sig tid til at høre de implicerede
parter eventuelle indvendinger - naturligvis intetanende om, at man er ved at pille
den mangfoldige kirkelige og diakonale struktur helt fra hinanden. Den struktur,
som vi danske ret beset siden 1849 har bygget om omkring vores fælles, organiserede bestræbelser på til stadighed at tage hånd om os selv og hinanden samt at
være ”med vore dybeste længsler velbekendt”.
Rent konkret gik det således for sig, at den pensionskasse, som præsterne i de frie
kredse, sammen med præsterne i den danske kirke i udlandet og mange af og de
kirkelige organisationer har været medlemmer af siden dens oprettelse i 1950 den
1. jan. 2022 blev omlagt… hvilket i realiteten betød: nedlagt.

Det danske, kirkelige arbejde er og har alle dage været langt mere mangfoldigt end
som så. Kirkeligt arbejde foregår også i (stor)byer og havne ud over hele verden.
Dertil kommer, at mange kirkelige organisationer som fx Kirkens Korshær, KFUM’s
sociale arbejde, Blå Kors, Kirkefonden og mange andre varetager et stort og vægtigt kristent funderet arbejde.
Og så er der os: de grundtvigske valg- og frimenigheder, der rent organisatorisk
ganske vist ikke er en del af det folkekirkelige tjenesteapparat, men jo på alle
måder for så vidt angår bekendelsesgrundlag og i al væsentlighed også liturgisk
hører til det danske (folke)kirkelige landskab.
Men kendskabet til hele vores del af det kirkepolitiske landskab er langsomt - over
tid, og ikke mindst for vore politikere til begge sider i folketingssalen - tydeligvis
røget i glemmebogen, således at vi frie menigheder og vore venner i de kirkelige
organisationer, overfor selvsamme politikere fremstår som et flimrende uklart
appendix til Moderskibet og dets i forvejen noget brogede besætning.
Og hvad gør man så, når man - hverken som politiker eller som medlem af den
embedsmandsstand, der skal føre vore folkevalgtes beslutninger ud i livet - ikke
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Omlæggelsen berører ikke de medlemmer, der allerede var i pensionskassen. Og
så kan vi tilføje, at det ovenikøbet lykkedes at få oprykket en stor del af de præster,
der inden denne dato nåede at ansøge om oprykning til lønramme 34 i pensionsmæssig henseende.
Midt i alle vore frustrationer er det en kamp, vi må glæde os over blev vundet for
de flestes vedkommende.
Det skylder vi vores repræsentant i bestyrelsen for pensionskassen, tidligere valgmenigheds præst i Holstebro Valgmenighed, Peter Hedegaard, en stor og rungende tak for. Havde han ikke som en vred terrier bidt sig fast og kæmpet for at få alle
ansøgninger sparket i mål, var vi helt sikkert ikke nået hertil.
Tak Peter for det store arbejde!
Men selvom omlægningen ikke rammer alle os, der allerede var eller præcis nåede
at blive optaget, ja så får den betydning ved fremtidige nyansættelser i vors valgog frimenigheder.
Bestyrelsen har siden marts sammen med de andre berørte - og med rigtig god
hjælp fra Præsteforeningen - forsøgt at finde en fremtidig pensionsløsning. Det er
til dels lykkedes. Med ret uklare formuleringer ser det ud til, at præster i tjenestemandsansættelser, der søger ansættelse i en valg- eller frimenighed stadig kan
blive optaget i pensionskassen. Præster, der skifter inden for de berørte ansættelsesområder, kan beholde deres medlemskab, og er man i Pensionskassen af
1950, kan man tage sin pensionsanciennitet med, hvis man skifter til en tjenestemandsansættelse i folkekirken.
Men det er fortsat uklart, hvordan bemærkningerne skal fortolkes, så vi venter på
sager, der giver os mulighed for at se - og evt. få afprøvet - hvad der reelt kommer
til at gælde.
Desværre, må vi sige, er der ikke noget, der tyder på, at nyuddannede teologer,
der ønsker at blive præster, eller præster, der kommer fra andre ansættelsestyper:
overenskomstansatte præster, højskolelærere eller hvem vi ellers måtte kalde fx
ved en kåring, kan blive optaget. Vi har derfor forsøgt at finde en mulighed for at
finde andre pensionsformer. Præsteforeningen anbefaler PFA, da de allerede har
en ”virksomhedsaftale” med dem, som vi kan blive en del af.
I skrivende stund har vi gjort det, at vi på netværksmødet i Sdr. Nærå den 2.
april har inviteret repræsentanter fra både præsteforeningen og PFA. Tanken er
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så, at vi - efter at have hørt på dem – afgør med os selv, om vi kan anbefale en
sådan løsning. Under alle omstændigheder er det i sidste ende op til de enkelte
menigheder selv at vælge.
Men én ting er desværre sikkert: Hvor menighederne hidtil har skullet indbetale
1,5 % af præstens løn til pension, og hvor staten (læs: pensionskassen) så supplerede op, kommer de enkelte menigheder til at skulle betale det fulde pensionsbidrag svarende til tilsvarende ansættelser under funktionærloven, hvilket betyder
15% -17 % af lønnen.
Det siger sig selv, at det desværre kan få stor økonomisk betydning for især de
mindre menigheder.
Så meget om den sag som har taget det meste af vores tid
Herudover skal tilføjes at der har de sidste år været en udskiftning af præster i
flere menigheder. Det er derfor tid til at afholde nogle præstekonventer, dels for at
hente inspiration fra hinanden, men også for endnu en gang at løfte den nødvendige samtale om, hvorfor vi er frie menigheder, og hvorfor vi vil kæmpe for at
fastholde vores menighedsordning.
Og der er virkelig brug for nytænkning, for vi må desværre konstatere at medlemstallet i vores menigheder på landsplan er faldende, så vi før første gang er under
15.000 medlemmer.
Des mere må vi glæde os over os, der stadig er med, men vi bør også tænke over,
hvad der kan gøres, for at medlemsskaren kan begynde at vokse igen.
Mange menigheder har i desuden årets løb arbejdet på at få gen-indhentet
forpligtelseserklæringer. Det har skabt en del udfordringer. Udveksling af erfaringer må forventes at blive et punkt på kommende netværksmøder.
Alt i alt har 2021 været endnu et år med gode, vigtige og tidskrævende opgaver.
- Og da vi fastholder at vi ikke er en arbejdende bestyrelse, så det må betyde, at
den tid, vi har brugt på alle disse sager, er - om ikke den rene fornøjelse, så dog hjerteblod.
På bestyrelsens vegne
Laura Lundager Jensen
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FORENINGEN AF GRUNDTVIGSKE VALG- OG FRIMENIGHEDER
holder Årsmøde I Ubberup Valgmenighed
lørdag den 25. juni 2022
PROGRAM:

Fra kl. 9.30:	Velkomst og kaffe i Samlingssalen ved siden af valgmenigheds
kirken.
Program:
Kl. 10.30:	Gudstjeneste i Ubberup Valgmenighedskirke v. valgmenigheds Program:
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Kl. 12.30: Frokost i højskolens spisesale Ask og Urt. Drikkevarer kan købes. 12.30
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Kl. 18.30:	Festmiddag i Højskolens spisesale Ask og Urt. Drikkevarer kan købes.
Adresser:
	Efter middagen er der mulighed for at blive til aftenhygge, hvor viAdresser:
Adresser: Vi glæder os meget til at byde jer alle velkommen til
Årsmøde
i Ubberup!
synger et par sange.
Ubberup
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47,
4400 Kalundborg
Ubberup Valgmenighed.
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Ubberup Højskole.
6,
4400
Kalundborg
Ubberup Højskole. Højskolevej 6, 4400 Kalundborg
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GRUNDTVIGSKE VALG- OG FRIMENIGHEDER I DANMARK
Tilsluttet Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Man kan se evt. ændringer og
opdateringer på hjemmesiden www.friegrundtvigske.dk.
Adresse og personændringer mm. skal meddeles til redaktør af
hjemmesiden Anne Grete Pilgaard på odense.valgmenighed@gmail.com
Medlemstallet der er noteret ud for de enkelte menigheder er et udtryk for alle børn
og voksne tilknyttet menigheden.
_____________________________________________________
VALGMENIGHEDER
AULUM-VINDING-VIND www.avv-valgmenighed.dk
Oprettet 1922
Medlemstal: 397
Formand: Carsten Bjerrum, Fuglsangvej 2, 7500 Holstebro. Tlf. 97430220.
Mail: carstenbjerrum@mail.dk
Forretningsfører: Harald Nielsen, Søndermarken 11, 7490 Aulum. Tlf. 23824053
Mail: harald@avv-valgmenighed.dk
Kasserer: Karin Nagskov. Mail: karin@nagskov.dk Tlf. 40206418
Præst (2021): Finn Tarpgaard, Søndermarken 11, 7490 Aulum. Tlf. 21657741
Mail: praest@avv-valgmenighed.dk

BALLE www.balle-valgmenighed.dk
Oprettet 1885
Medlemstal: 199
Formand: Else Sandahl Pedersen, Sødovervej 50, 7182 Bredsted. Tlf.75881024/61547124
Mail: else.sandahl.pedersen@gmail.com
Kasserer: Niels Anton Palmelund Poulsen, Runddelen 18, Øster Starup, 6040 Egtved. Tlf.
81113238. Mail: Nielspalmelund@gmail.com
Præst (2021): Anders Kingo, Ballevej 43, 7182 Bredsten. Tlf. 26361947
Mail: anderskingo@gmail.com

BERING www.beringvalgmenighed.dk
Oprettet 1876
Medlemstal: 148
Formand: Thomas Bent Andersen, Brydehøj 25, 8362 Hørning. Tlf.:51504710
Mail:thomas@skovlide.com
Kasserer: Else Marie Pedersen, Ustrupvej 18, 8660 Skanderborg. Tlf. 86522972
Mail:beringkasserer@gmail.com
Præst (2021): Helle Nørby Jensen, Tlf. 21491510
Mail:hn.bering@gmail.com
BØVLING www.boevlingvalgmenighed,dk Oprettet 1875
Medlemstal: 625
Formand: Joan Flansmose Trelborg, Brogårdvej 36, 7650 Bøvling . Tlf. 97885251
Mail: formand@boevlingvalgmenighed.dk
Kasserer: Else-Marie Pedersen, Fårevej 130, 7650 Bøvlingbjerg. Tlf. 61738510
Mail:kasserer@boevlingvalgmenighed.dk
Præst (2013), Marianne Nørgaard Gyldenkærne, Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg.
Tlf. 97885650 Mail:praest@boevlingvalgmenighed.dk

GJELLERUP www.h-g-valgmenighed.dk
Oprettet 1904
Medlemstal: 462
Formand: Karen Marie Holm, Søndermarken 6, Hammerum, 7400 Herning.
Tlf. 25145271 Mail: karenmarie@holm.mail.dk
Kasserer: Tove Bjerregaard Lauridsen, Michael Anchersvej 35 7430 Ikast. Mobil 23959293.
Mail: tobjlau@gmail.com
Forretningsfører: Karin Brammer, Højgårdsvej 2C. Tjørring 7400 Herning. Mobil 40260818.
Mail: kbr@h-g-valgmenighed.dk
Præst (1998) (fælles med Herning Valgmenighed): Morten Kvist, Nørre Alle 21, 7400
Herning. Tlf. 97120652 Mail: hgv@post.tele.dk
HAVREBJERG www.hoeve-havrebjerg.dk
Oprettet 1904
Medlemstal: 74
Formand: Marianne Højland Larsen, Borrevænget 7, 4270 Høng tlf. 4127 8070 og 5885 4008
mail: hoejlandlarsen@mail.tele.dk
Kasserer: Lise Lundsgård Jensen, Byhøjvej 10, 4200 Slagelse, tlf. 2324 1272
mail: henningjensen@outlook.dk
Præst (2020) (fælles med Høve Valgmenighed): Nikolai Wessel, Sorø Landevej 306, 4261
Dalmose tlf: 61 16 65 42 mail: praesten@hoeve-havrebjerg.dk
HERNING www.h-g-valgmenighed.dk
Oprettet 1904
Medlemstal: 416
Formand: Morten Dybro, Vestertorp 52, Gjellerup, 7400 Herning. Tlf. 51286595
Mail: mortendybro@mac.com
Kasserer: Asbjørn Lyby Sdr. Feldingvej 32 7280 Sdr. Felding . Mobil 40459820.
Mail: alyby09@gmail.com
Forretningsfører: Karin Brammer, Højgårdsvej 2C. Tjørring 7400 Herning. Mobil 40260818.
Mail: kbr@h-g-valgmenighed.dk
Præst (1998) (fælles med Gjellerup Valgmenighed): Morten Kvist, Nørre Alle 21, 7400
Herning. Tlf. 97120652 Mail:hgv@post.tele.dk
HOLSTEBRO www.holstebrovalgmenighed.dk Oprettet 1883
Medlemstal: 1243
Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro. Tlf. 23847929
Mail:karen.bjerre.madsen@mail.dk
Kasserer: Mona Kilsgaard Andersen, Bjergbyvej 32, Nautrup, 7830 Vinderup, Tlf. 30291631
Mail: kristianmona@gmail.com
Forretningsfører: Harald Nielsen, Søndermarken 11, 7490 Aulum, Tlf.23824053
Mail:hnaulum@fiberpost.dk
Præst: Caspar Wenzel Tornøe, Idomvej 54, 7500 Holstebro, tlf.: 5153 1819
Mail: cwt@km.dk og Trine Hostrup Dige, Nytorv 2. 3.tv, 8800 Viborg. Tlf. 40492808
Mail: thd@km.dk
HØVE www.hoeve-havrebjerg.dk
Oprettet 1879
Medlemstal: 297
Formand: Lis Toelberg Eriksen, Glænøvej 359, 4230 Skælskør Tlf. 58195695,
mail: lis.toelberg@gmail.com
Kasserer: Aslaug Bugge, Ærtebjergvej 18, Tjæreby, 4230 Skælskør. Tlf. 40337409
Mail: aslaug@buggeclausen.dk
Præst (2020) fælles med Havrebjerg Valgmenighed: Nikolai Wessel, Sorø Landevej 306, 4261
Dalmose tlf: 61 16 65 42 mail: praesten@hoeve-havrebjerg.dk
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KERTEMINDE DALBY www.kdvalgmenighed.dk
Oprettet 1868
Medlemstal: 414
Formand: Inge Napora, Andekæret 190, 5300 Kerteminde. Tlf. 24433635
Mail:ingeskontorservice@stofanet.dk
Forretningsfører: Niels Vilhelm Nielsen, Revninge Bygade 18, 5300 Kerteminde. Tlf.
40369162, Mail:niels.vilhelm.nielsen@gmail.com
Præst (2016): Anders Lundbeck, Skolegade 30, 5300 Kerteminde, Tlf. 65321108/40383068,
Mail:anderslundbeck@gmail.com

MELLERUP www.mellerupvalgmenighed.dk
Oprettet 1890
Medlemstal: 90
Formand: Hugo Vermund, Lodsvejen 15, Mellerup, 8930 Randers NØ Tlf. 20951936
Mail:lodsen15@mail.dk
Kasserer: Lone Beider Olesen, Tingvej 17, Lindbjerg, 8930 Randers NØ, Tlf. 60715901,
Mail:kasserer@mellerupvalgmenighed.dk
Præst: Karsten Erbs, Nørgårdsvej 38, Værum, 8940 Randers SV Tlf.: 51512743
Email: erbs@pibekraver.dk

KJELLERUP OG OMEGNS www.kjellerupvalgmenighed.dk Oprettet 1917
Medlemstal: 309
Formand: Jytte Haarup Jensen, Rådhushaven 6, 8620 Kjellerup. Tlf. 20547503
Mail: hlolk@live.dk
Kasserer: Arne Christensen, Humlebøgen 13, 8620 Kjellerup. Tlf.:21745517
Mail: abchumle@gmail.com
Forretningsfører: Kirsten Christensen, N. P. Hansens Vej 9, 8840 Rødkærsbro.
Tlf. 22 28 88 00, Mail kirstenc@kikiaccount.dk
Præst: Line Louise Peters, Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup, Tlf. 86881110
Mail: praest@kjvm.dk

NORDDJURSLANDS norddjurslands-valgmenighed.dk Oprettet 1948
Medlemstal: 426
Formand: Frans Maribo Pedersen, Hjørnevej 8, Nørager, 8961 Allingåbro tlf.: 30287487
Mail: formand@norddjurslands-valgmenighed.dk
Kasserer: Ellen Bagger Boelsmand, Langbjergvej 10, 8961 Allingåbro, tlf.51866635
Mail: kasserer@norddjurslands-valgmenighed.dk
Præst (2017): Signe Riis Helbo, Søndermarksvej 43, 8961 Allingåbro. Tlf.86486003/23679413
Mail:mail@norddjurslands-valgmenighed.dk
Hjælpepræst: Torben Scherff Sørensen, Nordkystvejen 23, 8961 Allingåbro, Tlf. 29401949
Mail:scherff@dadlnet.dk

KLIM - HANNÆS www.klimvalgmenighed.dk
Oprettet 1883
Formand: Lotte Lolk, Arupvej 38, 7742 Vesløs - Tlf: 30624556
Mail: lottelolk@outlook.dk

Medlemstal: 289

Kasserer: Inger Bundgaard, Tlf. 23300734
Mail: 9999inger@gmail.com
Præst: Peter Haandsbæk Jensen, Grønlandsvej 2, 7700 Thisted, Tlf. 42430957
mail: plutovej@gmail.com
Hjælpepræst: Annelise Søndengaard, Lild Strand, Oddevej 65, Klim, 9690 Fjerritslev. Tlf.
21605642
Mail:klimhannaesvalgmenighed@gmail.com
KØBENHAVNS www.kvvv.dk
Oprettet 1890
Medlemstal: 72
Formand: Klaus Skovsted, Valdemars Allé 30, 2860 Søborg. Tlf. 51409620
Mail:klaus@skovsted.info
Forretningsfører: Ejvind Lynning, Maglestien 10, 2860 Søborg. Tlf.39698253
Mail:ejvind@hayslynning.dk
Præst (2020) (fælles med Vartov Valgmenighed): Jesper Tang Nielsen, Løngangstræde 24.2,
1468 København K. Tlf. 33133031 Mail:jtn@kvvv.dk
LEMVIG OG OMEGNS www.lemvigvalgmenighed
Oprettet 1883
Medlemstal: 472
Formand: Bodil Jensen, Lundsbyvej 9, 7620 Lemvig. Tlf. 21745023
Mail: bodil_jensen@hotmail.com
Kasserer: Ove Sønderby, Søtoft 18, 7620 Lemvig. Tlf. 29449703, bella@post11.tele.dk
Forretningsfører: Birgitte Steensgaard, Ballegårdvænget 32, 7620 Lemvig. Tlf.: 61140244
Mail:post@lemvigvalgmenighed.dk
Præst: Marianne Christiansen, Kirkevej 4, 7620 Lemvig. Tlf. 97820052/31754406,
Mail:praest@lemvigvalgmenighed.dk
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ODDER
www.ogv.dk
Oprettet 1886
Medlemstal: 98
Formand: Dorit Thordahl Poulsen, Saloparken 310, 8300 Odder. Tlf: 3048 9445.
Mail: formand@ogv.dk
Kasserer: Pia Winther. Kontor: Rørthvej 34, 8300 Odder. Tlf. 2291 7889.
Mail: kasserer@ogv.dk
Præst (2020): Janne Sneistrup Thomsen, Aakjærvej 89, 8300 Odder. Tlf: 2335 1766.
Mail: praest@ogv.dk

ODENSE www.odensevalgmenighed.dk
Oprettet 1883
Medlemstal: 557
Formand: Anne Grete Pilgaard, Skovbrynet 17, 5260 Odense S. Tlf. 61410052
Mail:odense.valgmenighed@gmail.com
Forretningsfører: Lone Rosager Poulsen, Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg. Tlf. 22169861,
Mail:mail@rosagerregnskab.dk
Præst: (2004) Inger Hjuler Bergeon, Finsens Allé 25, 5230 Odense M. Tlf. 66125705.
Mail:ihb@km.dk
OSTED www.ostedvalgmenighed.dk
Oprettet 1924
Medlemstal: 387
Formand: Christian Hougaard-Jakobsen, Tolstrupvej 29A, 4330 Hvalsø. Tlf. 27631633
Mail: cj@mse.dk
Forretningsfører: Lone Rosager Poulsen, Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg. Tlf. 22169861,
Mail:mail@rosagerregnskab.dk
Præst (2002): Laura Lundager Jensen, Langetoften 1, Osted, 4000 Roskilde. Tlf. 23318311
Mail: luje@kp.dk
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RYSLINGE www.ryvm.dk
Oprettet 1865
Medlemstal: 743
Formand:Niels Rasmussen, Hovedvejen 77, 5771 Stenstrup, Tlf:62261005
Mail: nr@skovbjerggaard.com
Kasserer: Lone Rosager Poulsen, Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg. Tlf. 22169861,
Mail:mail@rosagerregnskab.dk
Præst (2015): Malene Rask Aastrup, Præstegården, Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge.
Tlf.: 62671073, Mobil 2830 5332, Mail:maa@ryvm.dk

VARTOV www.kvvv.dk
Oprettet 1920
Medlemstal: 483
Formand: Marianne Knudsen, Nordre Fasanvej 92 st th, 2000 Frederiksberg, tlf. 60768118
Mail:mk@kvvv.dk
Forretningsfører: Kurt Gotfredsen, Opnæsgård 57, 1.th, 2970 Hørsholm. Tlf. 31956372,
Mail:kurt@kvvv.dk
Præst (2020) (fælles med Københavs Valgmenighed): Jesper Tang Nielsen, Løngangstræde
24.2, 1468 København K. Tlf. 33133031 Mail:jtn@kvvv.dk

SKANDERUP www.skanderup-valgmenighed.dk Oprettet 1910
Medlemstal: 217
Formand: Jens Simonsen, Vargårdevej 80, 6094 Hejls, Tlf. 20940695
Mail:vargaarde@outlook.com
Kasserer: Johan Helms, Østergårdsvej 6, Hjarup, 6580 Vamdrup. Tlf. 41784120,
Mail: helms@profibermail.dk
Præst (2012): Axel Jessen, Kastanie Allé 47, Skanderup, 6640 Lunderskov. Tlf. 7559 4089/
6018 1699, Mail:skanderupvalgmenighed@gmail.com

VEJSTRUP www.vejstrupvalgmenighed.dk
Oprettet 1874/75
Medlemstal: 425
Formand: Lone Arntzen, Albjergvej 47, 5883 Oure. Tlf. 62281638/40255382
Mail:formand@vejstrupvalgmenighed.dk
Forretningsfører: Lone Rosager Poulsen, Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg. Tlf. 22169861 eft. kl. 16
Mail: mail@rosagerregnskab.dk
Præst (2009): Anders Carlsson, Landevejen 65, 5882 Vejstrup. Tlf. 62281081/40475919
Mail: praest@vejstrupvalgmenighed.dk

STEVNS www.stevns-valgmenighed.dk
Oprettet 1884
Medlemstal: 127
Formand: Hans Dalgaard, Storemarksvej 22, 4673 Rødvig Stevns. Tlf. 56506684
Mail:hans@dalgaard.biz
Kasserer: Peter B. Olsen, Tokkerupvej 7, 4640 Fakse. Tlf. 22500142
Mail:stevnsvalgmenighedkasserer@hotmail.com
Præst (2007): Aksel Bording, Thorsvænge 30, 4673 Rødvig, Stevns. Tlf. 23822208
Mail:ak.bording@gmail.com

VRÅ www.vraavalgmenighed.dk
Oprettet 1900.
Medlemstal: 251
Formand: Eigil Nielsen, Kochsvej 1, 9800 Hjørring, tlf. 23 96 36 10
Mail: eigilvraa@yahoo.dk
Kasserer: Flemming Trinskjær, Vråvej 844, 9760 Vrå tlf.: 29137308 Mail:
vvm.kasserer@gmail.com
Præst (dec. 2020): Linda Kristensen Bolet, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf. 40155189
Mail: vvm.praest@gmail.com

SDR. NÆRÅ www.valgmenigheden.dk
Oprettet 1874
Medlemstal: 1089
Formand: Lis Rosager Møldrup, Kløvervej 37, 5792 Årslev, Tlf.51563324
Mail:formanden@valgmenigheden.dk
Forretningsfører: Gunnar Vexlund, Næråparken 3, Sdr. Nærå, 5792 Årslev
Tlf. 29858205.
Mail:ff@valgmenigheden.dk
Præst (2019): Ole Kobbelgaard, Stationsvej 171, Sdr. Nærå, 5792 Årslev. Tlf. 30642125
Mail: praesten@valgmenigheden.dk
UBBERUP www.ubberupvalgmenighed.dk Oprettet 1873
Medlemstal: 585
Formand: Steen Gammelby, Ellekærvej 10, Bastrup, 4400 Kalundborg.
Tlf.40413347 Mail:dsgammelby@outlook.dk
Kasserer: Lonny Sørensen, Rugtvedvej 10, 4470 Svebølle. Tlf. 59294052
Mail: rugtvedvej@email.dk
Præst (2012): Anna Blemmer Monrad, Tingvejen 47, 4400 Kalundborg. Tlf.: 61681872
Mail:ubberupvalgmenighed@mail.dk
VALLEKILDE www.vallekilde-valgmenighed.dk Oprettet 1882
Medlemstal: 445
Formand: Berit Hansen, Elmkær 11, 4534 Hørve. Tlf. 24612604 Mail:formand@vallekildevalgmenighed.dk
Kasserer: Vallekilde Valgmenighed, Vallekildevej 127a st., 4534 Hørve.
Mail: kasserer@vallekilde-valgmenighed.dk
Præst (1992): Janne Christiane Sulkjær, Triersvej 4, Vallekilde, 4534 Hørve. Tlf. 59656580
Mail:mail@vallekilde-valgmenighed.dk
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FRIMENIGHEDER
BOVLUND www.bovlundfrimenighed.dk
Oprettet 1879
Medlemstal: 242
Formand: Birthe Schmidt, Bovlundbjergvej 31, 6535 Branderup. Tlf. 50954352
Mail:3jbn@godmail.dk
Kasserer: Ole Pedersen, Bovlund Bjergvej 23, 6535 Branderup J.
Mail: oleogbodil@hotmail.com
Præst (1992): Sten Kaalø, Bovlund Bjergvej 23, 6535 Branderup. Tlf. 28715143
Mail: stenkaaloe@hotmail.com
FARSØ-TRÆNGSTRUP www.tr-f-frimenigheder.dk Oprettet 1888
Medlemstal: 58
Formand: Per G. Pedersen, Havrevangen 15, 9640 Farsø. Tlf. 98631258 Mail:
bjergvang@get2net.dk
Kasserer: Bente Høj Jensen, Nyrupvej 8, 9600 Aars. Tlf. 22261937 Mail:bhj@aars.dk
Præst: henvendelse til Ole Beck, Trængstrupvej 99, 9541 Suldrup, Tlf. 98653230
Mail:ole@becks.dk
HUNDBORG
Oprettet 1893
Medlemstal: 23
Formand: Ole Andersen, Hundborgvej 72, 7700 Thisted. Tlf. 20515543
Kasserer: Anne Louise Haack Olsen, Todbølvej 13, 7752 Snedsted.97934606
Præst:
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MORSØ www.morsoefrimenighed.dk
Oprettet 1871
Medlemstal: 1199
Formand: Birthe Heide Sørensen, Burhøjvej 10, Bjergby, 7950 Erslev. Tlf. 40447709.
Mail: formand.mfm@gmail.com,
Forretningsfører: Jørgen Jørgensen, Langkærvej 13, Bjergby, 7950 Erslev, tlf. 30646593,
Mail: forretningsfoerer.mfm@gmail.com
Præst: Lone Hvejsel, Præstbrovej 347, Øster Jølby 7950 Erslev, Tlf. 97741014
Mail: lone@morsofrimenighed.dk
RYSLINGE www.ryslingefrimenighed.dk
Oprettet 1865
Medlemstal: 493
Formand: Helga Bojesen, tlf. 51969734
Mail:formanden@ryslingefrimenighed.dk
Kasserer: Svend Aage Tukjær, Tlf. 51269396. Mail: tr-dongsgaard@hotmail.com
Forretningsfører: Lone Rosager Poulsen, Tlf. 22169861, Mail: mail@rosagerregnskab.dk
Præst (2021): Maria Louise Odgaard Møller, Graabjergvej 4, 5856 Ryslinge. Tlf. 21191866
. Mail: praesten@ryslingefrimenighed.dk
RØDDING www.roeddingfrimenighed.dk
Oprettet 1874
Medlemstal: 966
Formand:Lise Vestergaard Klausen, Tågerupvej 18, 6070 Christiansfeldt. Tlf.: 61687180
Mail: lisekv@live.dk
Forretningsfører: Pia Strandridder, Københovedvej 51, 6630 Rødding, 26750427,
Mail:roeddingfrimenighed@gmail.com
Præst: (2007) Mette Geil, Kirkebakken 2, 6630 Rødding. Tlf. 74841117
Mail:mail@mettegeil.dk
THORSTED
Oprettet 1883
Medlemstal: 89
Formand: Grethe Kirk, Åvænget 4, 7700 Thisted. Tlf.: 97971015 Mail:grethekirk@ofir.dk
Kasserer: Kisser Bjerregård, Lars Kjærsvej 20, 7700 Thisted Tlf. 97977414 Mail:
Kisser@kinesiologi.dk
Præst: Der benyttes vikar.
ÅGÅRD www.aagaardfrimenighed.dk
Oprettet 1887
Medlemstal: 400
Formand: Uffe Holst, Silkevænget 11, Ågård. 6040 Egtved. Tlf: 23 23 95 75
Mail: uffe_holst@privat.dk
Forretningsfører: Lone Rosager Poulsen, Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg. Tlf. 22169861,
Mail: mail@rosagerregnskab.dk
Præst (1997): Henrik Jensen, Kirkebakken 6, Ågård, 6040 Egtved. Tlf. 51269490
Mail:henrik@aagaardfrimenighed.dk

FORENINGENS BESTYRELSE
Formand: Laura Lundager Jensen, Langetoften 1, Osted, 4000 Roskilde, Tlf. 46497311
Mail:luje@kp.dk
Næstformand:
Mail: Ole Kobbelgaard, Stationsvej 171, Sdr. Nærå, 5792 Årslev. Tlf. 30642125
Mail:praesten@valgmenigheden.dk
Kasserer: Pia Strandridder, Københovedvej 51, 6630 Rødding, 26750427,
Mail:roeddingfrimenighed@gmail.com
Medlem: Henrik Jensen, Kirkebakken 6, Ågård, 6040 Egtved. Tlf. 51269490
Mail: henrik@aagaardfrimenighed.dk
Redaktør af hjemmeside: Anne Grete Pilgaard, Skovbrynet 17, 5260 Odense S. Tlf.
61410052 Mail:odense.valgmenighed@gmail.com
Redaktør af årsskrift:
Ole Kobbelgaard, Stationsvej 171, Sdr. Nærå, 5792 Årslev. Tlf. 30642125
Mail:praesten@valgmenigheden.dk

SUPPLEANTER
Sjælland: Lisbeth Andreasen, Ubberup Valgmenighed
Tingvejen 35, 4400 Kalundborg. Tlf. 40787173, Mail: lisbetha1964@gmail.com
Fyn: Lene Isager, Vejstrup Valgmenighed, Landevejen 82, 5882 Vejstrup,
Tlf. 6228 1758/4040 2646, kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk
Jylland: Morten Kvist, Nørre Alle 21, 7400 Herning. Tlf. 97120652 Mail: hgv@post.tele.dk
REVISORER
Revisor: Anders Lundsgaard, Poppelvej 35, 5230 Odense M. Tlf. 20428085
Suppleant: Lone Rosager Poulsen, Tlf. 22169861, Mail: mail@rosagerregnskab.dk
Revisor Orlovskasse: Anders Lundsgaard, Poppelvej 35, 5230 Odense M. Tlf. 20428085
Suppleant: Lone Rosager Poulsen, Tlf. 22169861, Mail: mail@rosagerregnskab.dk

Værter til kommende årsmøder:
2023 Norddjursland valgmenighed
2024 Odense valgmenighed
2025 Sdr. Nærå valgmenighed
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