
Referat af generalforsamling i Foreningen af grundtvigske Valg- og Frimenigheder 

l(Z)rdag den 25. sept. 2021 pa R!lldding H!lljskole 

1. Valg af dirigent

Jens Nielsen, Rllldding, blev valgt

2. Valg af stemmeta!llere

Helge Elba!k, R!lldding og Lavrids Larsen, Bovlund blev valgt

3. Valg af referent

Anne Grete Pilgaard, Odense blev valgt.

4. Bestyrelsens beretnlng

Laura Lundager Jensen, Osted og formand for foreningen fremlagde beretningen, hvor hun
kom indpd:

Hvorfor valg- og frimenigheder? Hvorfor sognemenigheder?

Vi skal gla?de os over det fa?llesskab vi er. Vi vii gerne mll)des om det vi har sammen.
Gudstjenester, samtaler, sangaftener, foredrag. Men vi skal i gang igen efter corona. Det er
alt for nemt at blive i den ensomhed eller tosomhed vi er landet i under corona-tiden. Vi
skal til at invitere ind igen i vores menighedsfa!llesskaber.

I vores menigheder har vi ansigter pa hinanden. Det bet0d at vi i corona-tiden var
opma!rksomme pa hinanden. Det var ikke pa samme made nemt i sognemenigheder. Vi
skal glrede os over vores nrere form for menighedsfrellesskab

Vi har et ansvar. Under corona var der mange b!llrn, der ikke blev d!llbt. Der skal d!2lbes 

mange b!llrn, hvis vi skal pa niveau. Der er mange unge fora?ldre, der ikke tager stilling. 
Vi plejer ikke at missionerer, men vi skal tage et ansvar for at fa de unge med. 

Det er et problem, at vi ikke er mange nok. ls.er fordi vores pensionskasse bliver nedlagt. Vi 

skal til at betale meget mere i pension til vores prrester fremover, og vores eneste 

indtregtskilde er medlemmer. 
Det er dog na?sten va?rre, at vi fremover ikke kan tilbyde pra?sterne en 

tjenestemandlignende pensionsordning. Derved kan vi ikke sta mat med vilkarene i 

sognemenighederne. Vi far sva?rt ved at fa nye prrester. 
Vi ka?mper sammen med Folkekirkelige organisationers faeliesudvalg(KFOK), Danske kirker i 

udlandet og S!llmandskirkerne (DSUK) og lndre Mission. Men vi har en kirkeminister, der 

ikke ll)nsker ordningen skal fortsa?tte, alternativt ikke har forstaet at konsekvensen af 
nedla?ggelsen kan fa stor betydning for hele det kirkepolitiske landskab. Nar prrester ikke 
kan medtage pensionsanciennitet i skift mellem ansrettelser pa vores omrader og den 

(IJvrige folkekirke, far vi en folkekirke der lukker sig endnu mere om sig selv. 

Luise Schack Elholm, og en ra?kke andre fra bla blok, Marianne Jelved og Christian Juhl har 
kaldt kirkeministeren til samrad, sa nedla?ggelsen kan udsrettes et ar. Habet er at kunne fa 

indarbejdet en tilf(IJjelse i tjenestemandsloven som giver mulighed for, at man kan flytte 
mellem sognekirker og de andre kirker - og samtidig bevare sin anciennitet. 



Husk at menigheder skal fA lavet en ans4Dgning til pensionskassen, om at blive l111ftet op, i 

pensionsma?ssig henseende i l•nramme 34, 

Der er en i gangva?rende liturgi-debat. hvor vi som valg- og frimenigheder er budt med. Vi 

er dog anderledes stillet med st0rre frihed til at forme vores vores liturgi, fordi vi som 

sadan ikke har "h111jmesser". Maske corona er en god anledning til at tage liturgien op i de 

enkelte menigheder. Maske er der noget fra den tid, der er godt at tage med videre. 

Bestyrelsen har pga. corona ikke haft det fulde antal m0der. 

Den planlagte netvc!!rksdag blev aflyst - men nu er der sat ny dato, l(ardag den 22. januar, 

og alle opfordres til at deltage. Der er forskellige emner, f.eks. forpligtelseserkla?ringer- og 

vi haber at fa rep�sentation fra p�steforeningen bla. ift. Pensionsudfordringen, hanvilkar 
mm. 

Vi har som Foreningen af Grundtvigske valg- og frimenigheder en andel i Grundtvigs Fond. 

Fonden er blevet sa Hile, at den ikke kan fortsa?tte. Den seneste uddeling var pa 20.000 -

administrationen er 50.000. Fonden nedla?gges pa Grundtvigsk f!!ldselsdag. Der uddeles i 

den anledning godt 1 mio. Der kan s!!lges til projekter, der ligge inden for fondens fundats. 
Ga evt. samme og s111g til et stykke udviklingsarbejde. 

Med arsm111det 2022 skal vi til Ubberup, 2023 Odense, i 2024 mangler der en va?rt og i 

2025 er det Sdr. Na?ra. Der opfordres til at melde sig som va?rt 

Med hensyn til pensionskassen ka?mper vi. Det er sva?rt for folketinget at forsta - maske 

de mangler forstaelse for det kirkelige landskab. En opfordring til at alle bruger de politiske 

kontakter, de matte have. 

Tak til bestyrelsen. Tak til Peter Hedegaard, der har gjort hvad han kunne i pensionskassen. 

Tak til R!!!dding og Bovlund. 

Tak for ordet. 

Dirigenten abnede for sp!!lrgsmal til beretningen. 

Peter Holmsbcek Jensen, Klim vafgmenighed: 

Man taler om den sakaldte akademikerparagraf. §2 der kan afla?gges en pr!!lve hos 

biskoppen. Der har va?re to eksempler pa at biskopper har kra?vet et opgaveforla?g i 

forbindelse med ansa?ttelse af en valgmenighedspra?st. Vil bestyrelsen arbejde for at vi 

kommer til at undga en sadan situation, sa det menigheden der bestemmer, hvem der er 

deres pra?st? 

Ole Kobbelgaard, Sdr. Ncera Valgmenighed: 

Oplevede da han kom til Sdr. Na?ra at skulle til samtale med biskoppen og lave opgave. Hun 

ville sagar have ham pa pastoralseminariet. Det blev dog ikke aktuelt. 

Vi vii gerne tage det op. Med den samarbejdsvillige form vi har haft, er vi naet til at va?re 

underlagt normalisering fra moderniserings- og kompetencestyrelsen. Lige nu har vi ingen 



forstAelse derfra. Det ses tydellgt I penslonssagen. OgsA dlgltalt er vl k0rt ud pA et sldespor. 

Vi skal selv kontakte medlemmerne for at f� lov at fA deres skatteoplysnlnger lgen og lgen. 

Vi har lngen km adresse og vl kan lkke fJ vlden om vores medlemmers adresser. 

Der er Christian Juhl fra Enhedsllsten og Louise Schack Elholm fra venstre, der forstAr hvad 
det handler om. 

Maske vi skal m(l)des, og fa fortalt hvem vl er og hvorfor. 

Peter Holmsba?k Jensen 

Det er vigtigt, at vi selv kan vcelges vores prcest. VII bestyrelsen arbejde med det? 

Laura 

Det vii vl gerne. Lige nu er der brug for, at vi sUr sammen med blskopperne om 

pensionssagen. Men vi skal have fat I det, sA snart der er styr pA penslonen. 

Linda Brolykke, Vra Valgmenighed 

Jeg er ny pr�st fra Canada. Det er kun hvis stiftet vurderer at de vii ga Ind i det, der bliver 
forlangt en opgave. I fig. §3 (i Bekendtgt21re/se a/ lov om ansa?tte/se i stillinger i fo/kekirken 

m.v.) kan menigheden sic\ en stilling op. De kan kigge pc\ kandidaterne, hvls 2/3 af

medlemmerne stemmer for prcesten, kan de anscette, selv om vedkommende lkke er
teolog.

Laura 

Der er nogle biskopper, der gior det vi har ret til - andre g(l)r ikke 

Det bliver en klemme, nc\r vi ogsc\ skal vcere pa god fod med biskopperne. 

Sc\ ja - vi skal have gjort klart, hvad der er vores ret. 

Peter H.J. 

Der er brug for en henvendelse til biskopperne, med et historisk og lovmcessigt brush-up. 

0/e 

F(l)rst pensionskasse - derncest denne sag. 

Signe Helbo, Norddjurs valgmenighed 

Jeg blev ogsc\ kaldet, da jeg tog min bachelor. 

Jeg har m11Jdt den slc\ende uvidenhed. 

Lad os sla det sammen med vores jagt pa medlemmer. Maske skal vi bruge det som afs<Et 

for en fortcelling i det brede samfund om, hvem vi er. 

Karen Bjerre-Madsen, Holstebro 

Foreslar at der sendes en resolution angaende pensionskassen til folketinget. Det er liv og 

d{l!d for vores menigheder. 

Laura 

Der er sendt adskillige henvendelse i den sidste. 

Louise Elholm fra Venstre har forstaet budskabet. Hans Ole B�kgaard lndre Mission er 



ogsA ramt og har mange gode kontakter. 

Die 

Peger pa at der forskelsbehandlet. 

Andre klrkellge organlsatloner kompenseres med et tilskud - men overenskomstansa!ttes, 

og kan heller lkke overfo,re anclennltet. 

Karen Marie Holm, Gjellerup 

I Australien skal de selv samle Ind for at da!kke udgifter. Far de kirker nu endnu mindre. 

Laura 

Der er aftalt kompensation tll den ekstra penslonsudglft i DSUK, fordi vi er forpllgtet tll at 

have danske klrker I udlandet. 

Vi er som land ikke forpllgtet tll at have valg- og frlmenigheder. 

Lisbeth Kragh, Lemvlg 

Hvls der star I §3 at vl selv bestemmer- hvordan kan man sa omga det som blskop? Sa ma 

der la!gges sag an?I 

Peter H.J. 

Biskoppens ord Va!gter tungere, end hvordan loven tolkes. Derfor beder jeg bestyrelsen 

understrege betydningen af §3 i loven. Sagen handler om at fortolke og forsta loven rigtig. 

Kai Michelsen, Osted 

I §3 stk. 2 star at man kan gennemfo,re det uden eksamen, nar 2/3 af medlemmerne har 

stemt. Den sag, der har Va!ret, kunne va?re indbragt for kirkeministeriet af foreningen. 

Na!ste gang den situation opstar opfordres vedkommende pra!st til at kontakte 

foreningen, der skal henvende slg til kirkeministeriet. 

Vi skal huske, at man kan klage, og at man kan ga til domstolene. 

Der blev opfordret fra ra!kkerne til at slutte diskussionen her. 

5. Godkendelse af regnskab for 2020 (se arsskriftet s. 10)

Regnskabet blev gennemgaet af Pia Vium Strandridder, foreningens kasserer.

Pa sidste generalforsamling blev det besluttet at 2020 var et kontingentfrit ar.

Derfor er 2020 et ar med underskud.

Regnskabet blev godkendt

6. Orientering om budget

Pia -fremlagde budgettet for 2021.

7. Fastsa?ttelse af medlemsbidrag for 2021

Bestyrelsen indstiller at kontingentet er pa 7,.50 kr. pr. medlem



lndstillingen blev fulgt. 

8. lndkomne forslag
Der var ingen lndkomne forslag.

9. Valg af bestyrelse og suppleanter

Pa valg er:

Laura Lundager Jensen, Osted
Anne Grete Pilgaard, Odense
Lone Vestergaard - genopstiller ikke

Henrik Jensen, Aagaard blev foreslaet.

Der er genvalg til Laura Lundager Jensen, Anne Grete Pilgaard.
Henrik Jensen blev valgt.

Valg af suppleanter
Suppleanter vcElges for et ar. �n fra hver landsdel.

SjcElland: Lisbeth Andreasen, Ubberup Valgmenighed -villig til genvalg
Fyn: Lene lsager, Vejstrup Valgmenighed - villig til genvalg
Jylland: Morten Kvist, Heming og Gjellerup valgmenigheder-villig til genvalg
Alle blev genvalgt.

10. Valg af reviser og revisorsuppleant
Reviser Anders Lundsgaard er villig til genvalg.
Der skal vcelges ny revisorsuppleant, da Mogens Foldager ikke genopstiller.
Lone Rosager Poulsen blev valgt som revisorsuppleant.

11. Orlovskassen
a) Beretning
Kassens medlemmer kan s(llge tilskud, hvis prcesten holder orlov til personlig
udvikling. 8 af de 37 menigheder er ikke medlem af pensionskassen.
Det kontingentfrie ar 2020, har ogsa vceret gceldende for orlovskassen.
Ubberup er den eneste menighed der har faet tilskud i 2020.
Det betyder et underskud for 2020.
Det er 3. ar i trcEk, der kun udbetales til en menighed. I 2021 er der ogsa kun en
menighed, der har s(llgt.
Der opfordres tit at bruge orlovskassen
b) Regnskab for 2020 (se arsskriftet s.11) -blev gennemgaet.

c) Fastscettelse af kontingent for 2021-Der indstilles at kontingent fastholdes pa 3



kr. pr. medlem. lndstillingen blev fulgt. 
d) lndkomne forslag - der var ingen indkomne forslag.
e) Valg af revisor og revisorsuppleant
Anders Lundsgaard genopstiller. I stedet for Mogens Foldager va?lges Lone Rosager

Poulsen som revisorsuppleant 

12. Evt.

Der blev overrakt en gave til Laura Lundager Jensen som tak for det k.empe arbejde med at
fors9}ge at banke d{l)re ind til politikkerne.

Der blev ogsa rettet en s.erlig tak til Lone Vestergaard for arbejdet i bestyrelsen. Da Lone
ikke kunne deltage i generalforsamlingen, sendes der en erkendtlighed til hende.

Steen Gammelby inviterede til Arsmiode i Ubberup den 25. juni 2022

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Dirigent /,. / / 4 � 
Jens Nielsen r 

Fodnote. 
I referatet henvises til nedenstaende lovtekst: 

Referent U,.,LA/ Qb?Aa/ 
Anne Grete Pil�;�;� rJ . ..___ 0 \..,

§ 2. Ministeren for ligestilling og kirke kan undtagelsesvis give en person, der ikke opfylder
betingelserne i § 1, stk. 1, tilladelse til at s�ge pra!stestilling, safremt den paga!ldende i 
fremtra!dende grad har vist sig i besiddelse af egenskaber, der har Va!sentlig betydning for 

varetagelse af pra!stestilli ng. 
Stk. 2. Tilladelse kan kun gives, hvis ans�geren er fyldt 35 ar og bestar en af ministeren for 

ligestilling og kirke fastsat pr�ve. 

§ 3. En person, der ikke opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, kan ans.Ettes i pra!stestilling efter

bestemmelsen i § 12, safremt dette tiltra!des af biskoppen. 
Stk. 2. Stk. 1 ga!lder ogsa ved ansa!ttelse af pra!st for en valgmenighed, safremt det vedtages pa 

et menighedsm�de (generalforsamling) i valgmenigheden med et flertal pa 2/3 af de afgivne 
stemmer. 


