
1 
 

 
 

 
Alterparti i Søttrup frimenighedskirke 

 

ÅRSSKRIFT 2008 
www.friegrundtvigske.dk 

 
FORENINGEN AF GRUNDTVIGSKE 

VALG- OG FRIMENIGHEDER 

http://www.friegrundtvigske.dk/


2 
 

 
Indhold: 
Her bor vi - af Helena Bruun-Nystedt og Arne Bruun-Nystedt               s.3 
Vesthimmerlands frimenighed – af Arne Bruun-Nystedt               s.5 
De to kirker – af Arne bruun-Nystedt                 s.9 
Et åndeligt ståsted – af Helena Bruun-Nystedt                s.11 
Formandens beretning 2007 – af Kurt V.Andersen                s.15 
Generalforsamling 2007 – af Lisbeth Andreasen                s.20 
Regnskab                    s.22 
Liste over menigheder                  s.24 
Årsmødet – program og tilmelding             se midtersiderne 
 
 
 
 

Fiskelejet Staun. Akvarel af Marianne Kjær Nielsen 
 
 
 
 



3 
 

Her bor vi  
     Det som først slår den 
besøgende i Vesthimmerland, er 
den til stadighed herskende vesten-
vind, som sætter sit præg på alle 
træer og buske. Som egnens store 
forfatter Johannes V. Jensen 
udtrykker det:  intet steds på jor-
den er blæsten så nærværende 
som på Tibets højslette og i Vest-
himmerland. En anden ting, som 
præger landskabet er de store 
vidder og den høje himmel. Ja, 
nogle påstår endda, at det er netop 
himlen, der har givet landskabet sit 
navn, medens de, der er klogere 
godt ved, at det er Cimbrerne, der 
har givet navn til Vesthimmerland. 
      Egnen har været beboet siden 
istiden, og det kan nævnes, at 
indenfor Vesthimmerlands fri-
menigheds områder er der fundet 
en del af Nationalmuseets fineste 

klenodier som f.eks. Gundestrup-
karret, Borremose-manden og 
Skarpsallingkarret, og Ertebølles 
køkkenmødding. Vi ved jo fra vor 
skoletid, at de første agerdyrkere 
netop slog sig ned på de lidt magre 
jorde, og der findes også her på 
egnen spor af adskillige agre fra 
sten- og bronzealder.   
      Det er netop disse magre 
jorder og det barske klima, vi skal 
have i erindring, når vi tager fat på 
Vesthimmerlands frimenigheds 
baggrund og historie. 
      Frimenighedens naturlige re-
krutteringsområde er den firkant 
på ca. 20 x 20 km, der afgrænses 
af Limfjorden på de 2 sider og af 
købstaden Løgstør på den tredje, 
sådan at den kommer til at omfatte 
det meste af Vesthimmerlands 
kommune med en bid af Ålborg 
kommune.    

 
 

 

                       Landskab Oliebillede af Marianne Kjær Nielsen 
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      Når foreningen af Grundtvigske 
Valg- og Frimenigheder i år skal 
holde årsmøde i Vesthimmerland, 
kan det måske virke skræmmende 
på dem, der oplever egnen som det 
allermørkeste af Jylland. Men det 
er dog pudsigt, hvordan defini-
tionen af, hvad der er centrum, og 
hvad der er et udkantsområde, kan 
skifte afhængigt af fra hvilket 
perspektiv, man ser det. Vi her i 
Vesthimmerlands grundtvigske fri-
menighed oplever, at vi bor i det 
egentlige Danmark. 
      Her findes god kommunikation, 
billige boliger og et rigt kultur-
tilbud, og med de seneste års 
udvikling indenfor IT spiller det 
heller ikke nogen større rolle, hvor 
pc’en står placeret. Derfor oplever 
vi os som vindere i lotteriet, når vi 
får lov til at  bo på denne hyggelige 
og smukke egn. 
     For at illustrere at vi bestemt 
ikke bor i et udkantsområde hvad 
angår kultur, vil vi nævne, at 
mange af menighedsmedlemmerne 
beskæftiger sig med billedkunst, 
(derfor illustrationerne i dette blad) 
ligesom sang og musik har en 
særlig plads i vore hjerter. Det er 
heller ikke en tilfældighed, at 
Vesthimmerlands frimenighed har 
valgt at holde sangaften som 
underholdning ved årsmødet, da 
dette er en af menighedens ynd-

lingsbeskæftigelser. Det kommer 
også til udtryk ved, at menig-
heden med jævne mellemrum 
arrangerer sangaftner i Løgstør 
frimenighedskirke. Ikke sjældent 
inkluderer vore menighedsaftner 
sang og musik i en eller anden 
form. Derfor er det  Vesthimmer-
lands Grundtvigske frimenighed en 
stor glæde, at få lov til at hilse jer  
grundtvigianere velkommen med 
en sang.  
Helena og Arne Bruun-Nystedt 
 
 
 
 

 Novemberbøg Akvarel af Marianne 
Kjær Nielsen 
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Vesthimmerlands frimenighed 
      Frimenighedens oprindelse ad-
skiller sig ikke væsentligt fra andre 
Grundtvigske Fri- og Valgmenig-
heder, der blev startet fra midten 
af 1800-tallet og fremad som en 
følge af den åndelige vækkelse og 
opgøret med den autoritære og 
centralistiske ånd, der rådede i 
folkekirken.    
      Ildsjælen i Vesthimmerland 
var Anders Laursen, der omkring 
1870 kom til egnen som forkynder, 
udsendt af det nystartede Indre 
mission og sælger af gudelige 
bøger. Han blev imidlertid stærkt 
grebet af det grundtvigske livs- og 
kirkesyn og blev meget hurtigt 

foregangsmand i en grundtvigsk 
bevægelse på egnen.  
       Som et led i sin forkyndelse 
oprettede Anders Laursen en 
højskole i landsbyen Lundby. Han 
havde en formidabel evne til at 
vække elevernes sans for det 
åndelige liv, og en del af disse 
elever kom til at danne grund-
stammen i de forsamlinger, der 
dukkede op rundt om i Vest-
himmerland omkring 1880.  
        I begyndelsen blev møderne 
holdt i forskellige gårdes storstuer 
med forskellige præster udefra, 
indtil man i 1881 tog fat på at 
danne egentlig frimenighed.

 
 

 
Lundbylandskab. Akvarel af Hans Jørgen Holm 
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        Den første rigtige gudstjeneste 
fandt sted i april 1883 på Lundby 
højskole med den kendte frimenig-
hedspræst Rasmus Lund fra Mors 
som prædikant. Med denne guds-
tjeneste var Vesthimmerlands fri-
menighed en realitet.  Omkring 
samme tidspunkt opstod der også en 
kreds i Løgstør, hvor Søren Anker 
Møller fra Klim holdt en månedlig 
gudstjeneste.  

        Kredsen i Lundby var imidlertid 
løbet ind i vanskeligheder. Høj-
skolen måtte lukke i 1889, og 
da jernbanen Hobro-Løgstør åbnede 
i 1893, besluttede man at slå 
Lundbykredsen sammen med en 
kreds i Søttrup, hvor man så holdt 
møder og gudstjenester i den 
nyoprettede Søttrup Friskole nær 
Hornum station. Søren Anker Møller 
kunne så nå at holde gudstjeneste 
begge steder på samme dag.  Fra 
Søttrup fortsattes turen til Træng-
strup og efter en overnatning videre 
gennem Ålborg til Vedsted, hvor der 
var eftermiddags-gudstjeneste. Så 
kunne Søren Anker Møller så være 
hjemme  i Klim ved midnat.  

         Det siger sig selv, at denne 
ordning ikke var holdbar i længden, 
og derfor omdannedes de sønden-
fjordske menigheder i Himmerland 
til selvstændige menigheder med 
egen fælles præst. Det skete i 1916, 
og man antog Søren Anker Møllers 
søn, Rasmus, som præst i Vest-
himmerland, et område der omfat-
tede kredse i Løgstør, Søttrup, 
Trængstrup, Støvring og Farsø. I 
1930 kom yderligere St. Restrup til, 

således at menigheden omfattede et 
område på ca. 900 kvadrat-
kilometer.  

        Ved sin ansættelse var Rasmus 
Anker-Møller forlovet med Ellen, en 
pige han havde mødt i København. 
De giftede sig i 1917 og kunne året 
efter flytte ind i den nybyggede 
præstebolig i Søttrup, et hus der for 
øvrigt har været bolig for 
menighedens præster siden da.   

        Menigheden havde under 
Rasmus Anker Møllers 
dygtige forkyndelse en vis frem-
gang, og omkring 1920 var der også 
en vis økonomisk optimisme. 
Allerede i 1903–1904 byggede man 
kirken i Søttrup, oh i 1924 byggede 
man så kirken i Løgstør.   

          For at gøre det lettere for 
præsten at komme rundt i sin 
arealmæssigt store menighed blev 
der i 1920 indkøbt en bil, som man 
stillede til rådighed for præsten. 
Økonomien skulle dog snart for-
værres. Da hovedparten af 
menighedens medlemmers ind-
komst kom fra landbruget, ramte 
krisen i trediverne hårdt, og ad-
skillige af menighedens medlemmer 
havde svært ved at klare de 
pålignede skatter. Det gik så vidt, at 
Rasmus Anker Møller i en periode 
måtte gå ned i løn. 
         De pengemæssige vanske-
ligheder blev dog overvundet, man 
kom tilbage med fornyet kraft i 
1940, hvor der foruden økonomi 
også kom en kritik af  Rasmus Anker 
Møller. Det hele endte med, at 
kredsene i Farsø, Trængstrup og
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Egetilsyn – stenskulptur af Hans Jørgen Holm 

 
 
Støvring oprettede en egen menighed 
med egen præst i Trængstrup. Denne 
deling har naturligvis betydet en 
svækkelse af begge menigheder. Men 
idag er der et særdeles godt 
samarbejde mellem de 2 menigheder. 
     Efter delingen havde Løgstør– 
Søttrup menigheden en række rolige 
år under Rasmus Anker-Møller, indtil 
dennes død i 1954. Fra 1954 op til i 
dag har menigheden haft forskellige 
præster: I 1956 blev Erik H. Knudsen 
ansat som præst i Vesthimmerlands 
frimenighed.  Han blev meget afholdt, 
ikke mindst på grund af sin ydmyge 
og redelige optræden.  
 

 
1964 blev han kaldet som sognepræst 
som sognepræst i Haslund og blev 
afløst af Leif Bojesen, der flyttede ind 
i præsteboligen med sin kone Kirsten 
og deres 6 børn. Med dette præstepar 
indledes en periode med god og klar 
forkyndelse, og da ægteparret havde 
rod og baggrund i fri-og højskolen, 
kom der også god gang i 
ungdomsarbejdet.  
        Ved Leif Bojesens pensionering 
1989 overtog cand. theol. Kirsten 
Ditlevsen embedet. Hun var den 
første præst, som var ansat på deltid.           
Hun bestred derfor samtidigt et 
lærerjob på Himmerlands Ungdoms-
skole indtil 1991, hvor hun fik 
præsteembede i Øster Højst.  
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       Efter Kirsten Ditlevsens fra-
trædelse stod menigheden uden 
præst, og man havde diskussioner om 
menighedens fremtid. Man var nervøs 
for at antage en præst på deltid, og 
man drøftede et samarbejde med 
Trængstrup-kredsen. Dette problem 
blev dog løst, da Jakob Krøgholt og 
hans hustru Ditte i 1992 tiltrådte som 
præstepar i Vesthimmerlands Fri-
menighed. En nærmere præsentation 
er her unødvendig, da begge er 
velkendte navne i grundtvigske kredse, 
Jakob som en dygtig og medrivende 
prædikant og foredrags-holder og Ditte 
som en særdeles god fortæller, der 
levende og nærværende genfortæller 
litterære værker. Jakob Krøgholt lod 
sig pensionere i 1998, og da Jakob og 
Ditte rejste var Hanne Dahl allerede 
ansat.    

         Hanne Dahl var ved sin tiltrædelse 
27 år og gift med Anders Rom Dahl, 
der havde været sognepræst. Hun var 
således den yngste præst, menigheden 
nogensinde har haft. Med sit vindende 
væsen, sit stærke engagement og sine 
velformulerede prædikener var hun i 
løbet af meget kort tid en vellidt og 
kendt præst på egnen. Da stillingen her 
jo kun var på deltid, anvendte hun den 
overflødige tid i Junibevægelsen, et 
arbejde der siden greb så meget om 
sig, at hun i 2005 sluttede som præst, 
for helt at hellige sig dette arbejde, 
dels i København, dels i Strasbourg. 
Hun er dog fortsat bosat her på egnen 
og er medlem af menigheden.  

     Som ny præst blev tidligere 
sognepræst og højskolelærer Peter 
Værum ansat. I de år var behovet for 

fornyelse og medlemstilgang under 
debat, men den proces skabte 
uoverensstemmelser, der medførte, at 
Peter Værum rejste efter kun et års 
ansættelse.  
       De to menigheder i Løgstør og 
Søttrup var selvstændige menig-heder 
med egne kirker, be-styrelser og 
økonomi, men med fælles præst. 
Ønsket om at styrke og synliggøre 
frimenighedstanken og øge det i 
forvejen tætte samarbejde førte i april 
2006 til en egentlig sammenlægning.  
 

       
 
Frimenighedens nuværende præst er 
den svenskfødte teol. kand. Helena 
Bruun-Nystedt, gift med Arne Bruun 
Nielsen, der er født og opvokset på 
egnen. Helena arbejdede i en del år 
som sygeplejerske i København, men 
tog derefter eksamen i religions- 
videnskab fra Lunds Universitet. Den 
17. december 2006 blev Helena ved 
en festlig gudstjeneste i den 
nyrestaurerede Søttrup kirke indsat 
som præst i Vesthimmerlands Fri-
menighed. 
Arne Bruun-Nystedt 
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De to kirker    
                                                                                

 
        Løgstør frimenighedskirke 
 
Løgstør frimenighedskirke 
     Menigheden i Løgstør samledes i 
begyndelsen i et tidligere be-
boelseshus. Omkring 1916 var dette 
imidlertid blevet for lille og man 
begyndte at lægge planer om at 
bygge en kirke. I 1917 købte 
menigheden så grunden i Fre-
densgade 5. Man henvendte sig til 
arkitekt Ivar Bentsen, Holbæk, hvis 
far har tegnet adskillige af landets fri- 
og valgmenighedskirker. Ivar Bentsen 
udarbejdede tegninger over kirke og 
inventar og efter at have rejst den 
fornødne kapital på ca. 58.000 kr. 
kunne man gå i gang med byggeriet i 
1924. Det viste sig dog hurtigt, at 
grunden var for sumpet til at bære en 
kirkebygning, og man måtte tilkalde 
sagkyndig bistand. Det fik man fra et 
tidligere medlem  af menigheden, 
ingeniør J.K. Danøe, bosat i Lemvig. 
Han forestod arbejdet med at sikre 
grunden, idet man fjernede et 2 
meter tykt lag mudder og erstattede 

det med sten og grus. Arbejdet 
foregik med håndkraft og hestevogne 
og udførtes af medlemmer af 
menigheden. Trods disse vanske-
ligheder kunne kirken indvies 25. 
januar 1925. 
       Kirken er opført i røde teglsten 
med et lavt tårn og et lille spir. 
Indvendig er kirken ét stort rum med 
fladt bjælketag, alt i træværk. 
Alterskranke, prædikestol og bænke 
er i umalet fyrretræ, hvilket var 
meget usædvanligt på den tid. Man 
mener, at ønsket var, at hele 
interiøret skulle passe sammen. I 
1906 havde man allerede anskaffet 
døbefonten, der er i umalet eg, og 
derpå har nogle, måske arkitekten, 
ønsket at alt træværk skulle være 
umalet.  
      Det smukke kirkerum har stået 
stort set uændret siden indvielsen i 
1925. Det skal nævnes, at kirken 
gennem årene har modtaget og nydt 
godt af stor offervillighed fra 
medlemmernes side, både i form af 
frivilligt arbejde og pengegaver. 
Således modtog man i 1961 et beløb, 
som anvendtes til lysekronerne, og i 
1967, fra en mindre kreds, penge til 
lampetterne. Altertavlen er her i 
Løgstør erstattet af et forgyldt kors. 
Alterdugen, vægtæppe, m.m. er 
fremstillet og skænket af menig-
hedens medlemmer. 
       Orglet er bygget i 1898 af P. 
Andreasen, Ringkøbing. Det stod op-
rindeligt i Sønderholm kirke, men blev 
i 1944 købt af Frimenigheden. I 1976 
blev det gennemrestaureret af Jysk 
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orgelbyggeri. Det har fem stemmer og 
er af høj kvalitet. 
   Dette orgel, sammen med det 
smukke kirkerum med den gode 
akustik, gør kirken særdeles velegnet 
til musikalske udfoldelser, og det er 
da også her, at menigheden afholder 
sine kirkekoncerter og sine populære 
”fyraftensarrangementer”. 
 
    

 
          Søttrup frimenighedskirke 
 
Søttrup Frimenighedskirke  
Søttrup er den ældste fri-
menighedskirke i Himmerland. Den 
blev indviet i 1904. Der findes ikke 
nogen egentlig arkitekttegning over 
kirken, men formentlig er det en 
lokal murermester, Niels Kristensen 
fra Hornum, der har forestået 
udformningen af kirken. Kirke-
gården, ligesom kirkeklokken, blev 
taget i brug 1916 og anvendes 
stadig. Kirkebygningen er ikke 
prangende i sin udførelse og vidner 
ikke just om nogen penge-rigelighed. 
Ved opførelsen kostede den 5000 
kr., hvor man måtte låne de 3000 kr.                
Kirkens inventar såsom lysestager, 
dåbsfad og senere det elektriske lys, 

er anskaffet efterhånden som der 
kunne skaffes penge til det. Det var 
penge, der i vid udstrækning kom 
som øremærkede gaver fra 
menigheden. Det er værd at lægge 
mærke til døbefonten. Den er af hvid 
beton med fodstykker, der er 
dekoreret med evangelistsymboler. 
Den er en gave fra de håndværkere, 
der deltog i byggeriet af kirken.       
      Den oprindelige altertavle, der 
var en kopi af A. Dorphs maleri af 
Jesus hos Martha og Marie, blev i 
1972 erstattet af et kors i moseeg, 
som i 2006 blev flyttet til sin 
nuværende plads på kirkens nord-
væg tæt ved indgangsdøren.  I 2006 
var kirken genstand for en større 
renovering.  
Der blev lagt nyt stengulv, og hele 
alterpartiet blev fornyet, med 
altertavle, alterbord og knæfald 
tegnet af den kendte kirkekunstner 
Erik Heide. 
      Den økonomiske del af denne 
opgave blev løst dels ved bidrag fra 
menigheden, dels med bidrag fra 
forskellige fonde samt en stor frivillig 
arbejdsindsats. 
      Efter indvielsen af det ny 
alterparti, var det dog et anonymt 
medlem af menigheden der syntes, 
at selve kirkerummet var blevet lidt 
trist, og derfor donerede et 
pengebeløb, for hvilket lampetterne 
på sidevæggene blev anskaffet, 
ligesom de nye hynder på knæfald 
og bænke er en privat gave.                    
Arne Bruun-Nystedt.     
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Et åndeligt ståsted 
     Ingen kan være mere forbavset end 

jeg selv, men når jeg skriver disse ord, 
er det et år siden, jeg flyttede fra Skåne 
og blev præst i Vesthimmerlands 
grundtvigske Frimenighed. Det er en 
gammel drøm, som er gået i opfyldelse, 
når jeg fra en prædikestol må vidne om 
Guds kærlighed og nåde. Derimod 
ønsker jeg ikke at prædike for 
menigheden i betydningen belære dem 
eller opdrage på dem. 
    Det jeg stræber efter, er at forsøge 

at åbne vore sanser for Guds til-
stedeværelse. Vi skal søge Gud i respekt 
for vor kulturelle tradition, som vi 
vægter mod behovet for en tidløs og 
individuel oplevelse af Guds nærvær .  
   En anden ting som også er vigtig for 
mig i min forkyndelse, er at jeg nødig vil 
trække et vist Gudssyn ned over 
hovedet på mennesker. For det første er 
jeg overbevist om, at det er noget 
meget individuelt, på samme tid som 
det også er kulturelt betinget. Derfor 
kan man ikke tale om, at en bestemt 
måde at søge Gud på er bedre end 
andre. Det er min bestræbelse i min 
forkyndelse, at søge Guds nærhed, 
uanset om man tror på en traditionel 
kristen Gud eller har en mere diffus 
søgen efter det hellige. Ifølge min 
opfattelse skal kirken være rummelig. 
Den skal ikke kun være for dem med det 
traditionelle Gudssyn og traditionel 
kristen tro. På den anden side vil jeg 
nødig skræmme dem væk, der først og 
fremmest ønsker genkendelse og 
tryghed i kirken. Det er ikke en gang  

sikkert, at disse to kategorier 
repræsenterer forskellige mennesker. 
Hvis åndslivet er levende, er det også 
foranderligt. Jeg ser intet til hinder for, 
at det et menneske søger i kirken, kan 
ændre sig som led i personens åndelige 
udvikling eller livssituation.    
       Jeg synes, at kirken skal være til 
både for de søgene og de overbeviste, 
både for dem der bruger kirken ved 
sjældne lejligheder, og for dem der 
kommer i den regelmæssigt. Derimod 
synes jeg ikke, at det er ligegyldigt, i 
hvilken form ord præsenteres, blot 
indholdet er det samme. Jeg er f.eks. 
ikke tilhænger af bibeloversættelser til 
moderne hverdagssprog. Mødet med 
Gud er noget ud over vor hverdag, og 
det gør ikke noget, om man ikke 
forstår hvert eneste ord. Dette møde er 
og forbliver et mysterium, som vi aldrig 
helt kan forstå. Desuden behøver vi et 
sprog og et begrebsapparat at vokse 
med, ellers bliver troen til et spørgsmål 
om enten eller, i stedet for noget som 
kan fordybes og udvikles.  
       Som en konsekvens af denne 
min opfattelse af, at det ikke er 
formen som er underordnet indholdet, 
men omvendt, er det vigtigt for mig 
at virke inden for den grundtvigske 
tradition. Da fri- og valgmenig-
hederne i sin tid blev til, var det ud 
fra den tanke, at staten ikke skulle 
blande sig i menneskers religiøse liv. 
Argumentet var, at det enkelte 
menneske sagtens selv kunne tage 
ansvar for sin åndelige udvikling, især 
hvis det drejede sig om personer som 
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f.eks. på højskole havde fået åbnet 
øjnene for kultur og dannelse i en 
grundtvigsk ånd. En anden årsag til at 
de grundtvigske menigheder opstod, 
var, at Den Danske Folkekirke på 
mange måder var præget af Indre 
Missions værdier. I de grundtvigske 
fri- og valgmenigheder havde men-
nesker mulighed for at vælge en 
frisindet kristendom, baseret på 
oplysning og et rigt kulturliv.  
      Meget vand er flydt i åen siden 
den tid, og det øvrige samfund har i 
høj grad forandret sig. De 
grundtvigske fri- og valgmenigheder 
er derved havnet i den absurde 
situation, at den kirke, som de ved 
hjælp af deres frie organisationsform 
ville stå i et mere løst forhold til, nu 
har forandret sig mere i retning af 
netop Grundtvigs teologi. Ikke sådan 
at Indre Mission ikke forekommer i 
Folkekirken, men det er mit indtryk, 
at det bestemt ikke mere er den 
religiøse retning, der dominerer. 
      På én måde er det selvfølgelig 
godt for de grundtvigske menigheder, 
at deres syn på teologien har ”sejret”, 
men på den anden side er det netop 
derfor blevet vanskeligere at motivere 
tilhørsforholdet til en fri- eller 
valgmenighed. Det er åbenbart ikke 
mere det religiøse indhold, der er 
afgørende for, om en person vælger 
Folkekirken eller en grundtvigsk fri- 
eller valgmenighed, da de kon-
fessionelle forskelle efterhånden er 
ubetydelige.  

       Men som jeg således er 
overbevist om, er indholdet under-
ordnet formen. Det er ikke lige-
gyldigt, hvordan en tanke 
formuleres. ”I begyndelsen var 
ordet” er bestemt ikke samme sag 
som at ”i opstarten var der en masse 
snak”. De to sætninger vækker ikke 
kun helt forskellige følelser. De 
forståelsesmæssige konsekvenser af 
dem adskiller sig også fra hinanden.  
Jeg tror på, at med udgangspunkt i 
formen udvikles begreberne, som så 
danner forudsætning for, at vi kan 
tænke og føle nuanceret. De mentale 
redskaber danner springbræt for det 
indhold, de skal behandle. Jeg mener 
således, at uden et begrebsapparat 
ingen Gudsoplevelse, og derfor må 
uddannelse, kulturoplevelser og 
Gudsoplevelse gå hånd i hånd. Selv 
om jeg godt er klar over, at et 
menneske sagtens kan få en 
uddannelse uden at blive religiøs, og 
at oplysning ikke er en nødvendig 
forudsætning for religiøse erfaringer, 
tror jeg alligevel, at oplysning og 
visioner har betydning for mødet 
med Gud. Jeg taler her naturligvis 
ikke om, at man skal have nogen 
form for eksamensbevis for at kunne 
tro, men jeg mener, at det at 
vækkes til nysgerrighed over for 
omverdenen, giver en anden form 
for gudstro. Ja, netop det at have 
fået (ud)dannelse uden at være 
grebet af glæde over viden for dens 
egen skyld, giver ikke de samme 
”redskaber” til at møde Gud med.  
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      En vigtig del af formen er den 
tradition, ud fra hvilken fri- og 
valgmenighederne er opstået. 
”Redskabet” for mødet består af den 
vision, som udgøres af trojkaen: 
højskole, andelsbevægelse og en 
grundtvigsk menighed. Denne 
”treenighed” er jo noget helt specielt 
dansk og var resultatet af en stolt og 
økonomisk stærk bondekultur.  
      Af alle de samfundsvisioner, jeg 
har mødt, er den grundtvigske den 
mest livskraftige og mest visionære, 
som jeg er stødt på. På trods af at vi 
lever i et samfund, som bliver stadig 
mere præget af internationalisering og 
globalisering, lever højskoletanken 
stadig, selv om den rent materielt har 
trange kår for tiden. Men for mig, der 
er fortrolig både med kulturlivet i 
København, Skåne og Stockholms-
regionen, er det påfaldende, hvor 
blomstrende kulturlivet er her i 
Nordjylland. Hvis man ønsker, er det 
muligt – her i Himmerland – at finde 
forskellige arrangementer i rimelig 
afstand næsten hver eneste aften, og 
det vel at mærke med lødigt indhold, 
som fuldt og helt kan stå mål med, 
hvad jeg er stødt på andre steder, 
hvor jeg har haft min bopæl.  
       Derfor tror jeg også på, at denne 
egn er blevet gødet på den rette 
måde og har enestående forud-
sætninger for et godt kirkeliv. For mig 
at se bygger det i høj grad på den 
grundtvigske vision om nødven-
digheden af et rigt kulturelt liv, før at 
også åndslivet kan blomstre. 

Menneske først og kristen siden. For 
mig findes der ingen skarp grænse 
mellem åndsliv og kulturliv, men jeg 
ser dem som to sider af samme sag. 
Alle kulturoplevelser, som tilfører mig 
noget væsentligt, bekræfter også mit 
syn på skabelsestanken. Det er også 
derfor, at en af mine vigtigste motiver 
for at ønske at prædike er, at jeg så 
gerne vil formidle min glæde over, 
hvor smuk verden kan være, når den 
får lov.   
      Jeg er overbevist om, at kom-
binationen frie skoler og fri- og 
valgmenighed er en rigtig og 
nødvendig forudsætning for at 
videreudvikle den danske identitet, 
dog uden af den grund at lukke os 
over for kulturer og mennesker fra 
andre himmelstrøg. Det er dette, 
som jeg oplever som den alt 
afgørende form, og selv om det 
religiøse indhold hos fri- og 
valgmenigheder måske ikke adskiller 
sig så meget fra f.eks. Den Danske 
Folkekirke eller andre religiøse 
samfund, så bliver selve frem-
toningen til noget særligt i kraft af 
den samfundsvision, som de 
grundtvigske menigheder repræsen-
terer.  
     I en tid, hvor kulturarven 
smuldrer i den kollektive bevidsthed, 
er fri- og valgmenighedernes skæbne 
meget mere end en måde at 
organisere det religiøse liv på. Det er 
også en kærlighedserklæring til en 
livsop-fattelse, som vi insisterer på, 
og som kan tåle mødet med den 
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modernitet, globalisering og kom-
mercialisering, som vi er udsat for. 

 

 
                             
   

   Helena Bruun-Nystedt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                            Langeland. Akvarel af Helena Bruun-Nysted
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FORMANDENS BERETNING 2007 
Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 

 
Mere kirke for pengene. 
        I efteråret 2006 nedsatte 
kirkeministeren et udvalg, som fik til 
opgave at kulegrave Folkekirkens lokale 
økonomi, det vil sige den del af kirken 
økonomi som opkræves, som kirkeskat. 
Jeg blev af ministeren udpeget til at 
være med i arbejdet. Formålet er at få 
”mere kirke for pengene”, som det hed 
i kommissoriet. Det har efter alt at 
dømme været stadig stigende udgifter 
til ”udenværkerne” og færre midler til 
indhold, altså til forkyndelse og 
undervisning. Om det forholder sig på 
tilsvarende i de frie menigheder ved jeg 
ikke med sikkerhed, men inspireret af 
udvalgsarbejdet gik vi i gang med i 
Bøvling Valgmenighed at undersøge 
kirkegårdsdriften. Det viser sig nemlig 
at 2/3 af driftsudgifterne til 
kirkegårdene afholdes over kirke-
skatten, når det gælder sogne-
kirkegårdene og vi kan konstatere i 
Bøvling Valgmenighed, at sådan 
forholder det sig også hos os. En smule 
uforsigtigt kan man sige, at vi måske til 
kommer til at bruge stadig flere penge 
på mindehaven over vore døde og 
mindre på den levende menighed. Det 
er et ømfindtligt emne, men måske skal 
vi alligevel til at se nærmere på vores 
kirkegårdskultur. 
     For fremtiden bliver det sikkert 
sådan at kirkefunktionærer i sogne-
menighederne, som gravere, orga-
nister, kirkesangere og kordegne  

 
 
ansættes af provstiet med tjenested 
efter behov. Meningen med alt dette 
er at frigøre resurser til kirkens 
kerneydelser forkyndelse og 
undervisning.  
      Jeg har tidligere omtalt nødven-
digheden af at forstærke under-
visningsindsatsen i vore menigheder 
og vi har i bestyrelsen da også 
tilrettelagt et møde om netop dette 
emne på Liselund til efteråret. 
Programmet er vedlagt denne 
beretning og vi forventer god 
deltagelse. 
 
 
Sparsommelighed og selvforvalt-
ning. 
      Vi har i de frie menigheder en 
lang tradition og erfaring med at gøre 
tingene så økonomiske som muligt, 
ved frivilligt arbejde og jordnære 
praktiske løsninger, alt sammen fordi 
be-styrelserne selv har det 
umiddelbare økonomiske ansvar. Det 
har været og er et gode, men der er 
bagside, man kan med denne 
snusfornuftige metode også vænne 
sig til at administrere på en måde, så 
det bare gælder om at holde 
stumperne sammen så længe, som 
det lader sig gøre ”Nogen skal jo 
begrave de sidste”, som en kollega 
engang sagde. Og egentlig går det jo 
godt de fleste steder, men netop 
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dette, at vi har frihed i vore 
menigheder, skærper også vores 
forpligtelse til at gøre os overvejelser 
om,  hvordan vi kan bidrage til en 
styrket oplysning, undervisning og 
forkyndelse.  
 
Hvad kan vi gøre ? 
       Jeg tror, at vi kan få glæde og 
nytte af et stærkere samarbejde 
menig-hederne imellem, regionalt. 
Der er allerede et vist samarbejde i 
forbindelse med de traditionelle 
efterårsmøder m.m. mellem 
valgmenighederne i Viborg Stift. I 
mange år har vi haft et fælles 
efterårsmøde med 2-300 deltagere, 
sådan som man også har i andre dele 
af landet.  
         Valgmenighedspræsterne i 
Viborg Stift har drøftet mulighederne 
for at begynde en kirkelig 
voksenundervisning og der vil 
formodentlig komme et initiativ i 
efteråret 2007. Valg-menighederne i 
Viborg Stift har i dette forår holdt en 
fælles konfirmanddag i Herning og det 
vil blive gentaget næste forår. Lige nu 
er vi i gang med at lave et stort fælles 
arrangement for bedsteforældre, 
forældre og børnebørn i det nye 
musikhus i Holstebro. Der er sikkert 
mange flere områder, hvor de frie 
menigheder kan gå sammen om 
fælles arrangementer. Ved at gå 
sammen rækker midlerne til lidt mere 
og vi møder nye mennesker til fælles 
inspiration og opmuntring. Vi bliver 
mere synlige. 

      Nogen vil sikkert spørge, om vi nu 
skal til at løbe efter de kirkelige 
aktivister med alt muligt gøgl ? 
     Det skal vi ikke, men kan jo godt 
lave noget ordentligt og væsentligt på 
en anden og mere synlig måde, end vi 
har vænnet os til. Vi skal måske også 
tage os mod til at aflægge en ellers 
klædelig undseelighed og vove at gøre 
os mere synlige for potentielle 
medlemmer.   
      Lad mig for god ordens skyld 
sige, at menighederne kommer til at 
gå forrest i dette arbejde, foreningen 
har ikke resurser til dette. 
 
Læresager  
       I oktober udsendte kirke-
ministeriet en rapport om læresager 
og menigheds-rådsmedlemmers habi-
litet. Foreningen blev bedt om 
høringssvar. Vi tilsluttede os 
udvalgets forslag om en styrkelse og 
udvidelse af faglige kompetencer i 
forbindelse med undersøgelse af 
grund-laget for en evt. læresag, 
ligesom vi finder det naturligt at en 
ansat ved en menighed ikke samtidig 
kan være medlem af menighedsrådet 
med stemmerret (det er ca. 17 % af 
menighedsrådsmedlemmer, som er 
ansatte !!). 
       I rapporten er der en meget klar 
og god fremstilling af valg-
menigheders stilling vedr. læresager. 
I skal være opmærksomme på, at der 
ikke kan rejses en læresag mod en 
valgmenighedspræst. Hvis en 
valgmenighedspræst udtaler sig i strid 
med bekendelsesgrundlaget i Folke-
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kirken, kan der rejses en sag mod 
menighedens bestyrelse og 
godkendelsen af menig-heden kan 
blive tilbagekaldt, hvis menigheden 
ikke kan få præsten på bedre tanker 
eller afskediger vedkom-mende. Det 
kan man have flere synspunkter på, 
men sådan er det.   
 
 
DNK – igen igen ! 
      Som I ved, indgik den daværende 
bestyrelse for foreningen en aftale 
med Tove Fergo om at valg-
menighederne kunne komme med på 
DNK når alle sognemenigheder var 
kommet på. Jeg har flere gange 
rykket for en løsning siden 2004. I 
efteråret 2006 henvendte jeg mig 
direkte til kirkeminister Bertel 
Haarder, som omgående tog fat på 
sagen, idet han personligt ikke 
syntes, der kunne være hindringer for 
at valgmenighederne kunne komme 
på DNK. Sagen overgik til 
Datatilsynet, som i foråret svarede, at 
de er af en anden mening, idet loven 
er indrettet sådan, at ingen personer i 
nogen forvaltning skal have adgang til 
oplysninger, som ikke direkte skal 
bruges i den beskæftigelse, de er 
ansat til. Da valgmenigheds-præster 
ikke er ansat til personregistrering, 
mener tilsynet ikke, der kan gives 
adgang. 
      Ministeren skrev til os i foråret og 
meddelte, at han gerne vil tage sagen 
op igen, da han ikke finder afgørelsen 
rimelig. Forudsætningen for at han vil 
og kan tage sagen op igen er at vi kan 

komme med yderligere stærke 
argumenter.  
      Aftalen var oprindelig at 
ordningen skulle være frivillig for 
menighederne. Jeg er imidlertid lidt 
loren ved at lade ministeren gå i 
brechen for os, hvis det så viser sig at 
et meget lille antal menigheder vil 
være med. Jeg mener, at skal vi have 
en ordning så skal det være med 
musketer eden ”én for alle og alle for 
én” der er nemlig økonomiske 
omkostninger ved projektet. Vi skal i 
fællesskab betale for systemtilpasning 
( vi er ved at få undersøgt prisen) og 
vi skal købe foreskrevet udstyr i 
ministeriets IT-kontor, hvilket er 
dyrere end vi ellers kan købe ind til, 
dertil kommer så den løbende drift af 
systemet. Der er samtidig visse 
begrænsninger på anvendelsen af de 
opkoblede PCere. 
      For tilslutning taler selvfølgelig at 
vi kan være ordentlig opdaterede med 
oplysninger om vielser og 
navneændringer, men det kunne 
måske klares ved, at kirkebogsførerne 
indskærpes meldepligten til 
valgmenig-hederne. Personlig mener 
jeg, at civilregistreringen skal 
overføres til kommunerne, det 
fungerer fint i Sønderjylland og man 
undrer sig over at man ikke ændrede 
det i forbindelse med den kommunale 
reform, som netop er gennemført. 
       Efter de tal som jeg har 
modtaget fra ministeriet vil det koste 
et ikke ubetydeligt beløb at komme på 
systemet og der skal hvert år betales 
for at være med. Jeg vurderer at hver 
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eneste registrering vil komme til at 
koste os mere end 1000 kr i 
gennemsnit. 
       Vil vi være med – det vil jeg 
gerne bede om synspunkter på ? 
 
Religionsskat ? 
       Der er måske udsigt til 
ændringer af opkrævningsformen 
vedr. religions-skat. Som I sikkert er 
bekendt med, er det nogle 
medlemmer af den katolske kirke, 
som kører meget aggressivt på med 
sager og en kampagne mod forholdet 
mellem stat og kirke i Danmark. De er 
meget formalistiske i deres kritik-
punkter om f.eks civilregistrering og 
opkrævning af kirkeskat. Det kan 
komme til at ramme de katolske 
menigheder i nakken og dermed også 
os, såfremt det offentlige kommer til 
at opkræve ”kirkeskat” for alle 
trossamfund og det ikke bliver 
frivilligt.  Dermed kan den skatte-
mæssige fradragsret komme i fare. 
 
Fællesindkøb. 
      Vi kan købe ind gennem Statens 
Indkøb og opnå visse rabatter på vore 
indkøb, men i almindelighed vil der 
ikke være så mange fordele ved 
anvendelsen af den ordning – vi kan 
ofte opnå bedre lokale rabatter. Men 
måske skulle vi overveje, at lave vore 
egne fælles aftaler om f.eks. køb af 
energi. Måske kan vi opnå gode 
rabatter ved bindende fælles aftaler 
om køb af el og olie. Jeg efterlyser 
nogle ildsjæle som kunne tænke sig at 
arbejde lidt med det.   

Administrationskursus i Hornstrup  
       Foreningen afholdt i efteråret 
administrationskursus med god del-
tagelse. EDB-brugsen fortalte om 
brug og tilpasning af deres 
programmer til brug i de frie 
menigheder. Nogle forretningsførere 
fra menighederne er aktive i 
samarbejdet med EDB-brugsen, sådan 
at vi kan forvente endnu bedre 
programmer. Jeg vil gerne opfordre 
til, at flere menigheder melder sig ind 
i EDB-brugsen, hvor menighederne nu 
også er repræsenteret i bestyrelsen.  
 
Ansættelse af præster og andet 
personale. 
        På foreningens hjemmeside kan 
man finde en række anvisninger og 
bestemmelser vedr. ansættelses-
forhold. For nogle år siden 
udarbejdede valgmenighedspræst 
Ingrid Kjeldsen en mappe med 
gældende bestemmelser og love på 
alle vore ansættelsesområder. Disse 
oplysninger blev i 2006 suppleret og 
redigeret af Janne Sulkjær og lagt ud 
på foreningens hjemmeside. Jeg vil 
stærkt opfordre jer til at bruge disse 
oplysninger, så I ikke kommer til at 
stå i uafklarede og vanskelige 
situationer i forbindelse med 
afskedigelser og fratrædelser. Jeg 
ved, vi har en lang tradition for alle 
mulige hjemmestrikkede aftaler og 
løsninger vedr. aflønning, husleje 
m.m., men den går ikke længere. 
Sørg for at have ansættelsesaftaler 
drøftet grundigt og nøje igennem ved 
ansættelsen af al personale. 



 

19 
 

 
Rådgivning 
        Foreningen har rådgivet og 
medvirket til at løse en række sager 
for menighederne. Menighederne i 
vores forening er selvberoende og 
ansvarlige for egne forhold og vi gør 
en dyd af netop det forhold, som skal 
fastholdes. Men jeg kan mærke et 
stigende behov for rådgivning. 
       Vi er en forening med en lille 
økonomi, men med mange 
medlemmer. Vi har ikke sekre-
tariatsresurser o.l, så ønsker om 
rådgivning lander som regel på 
formandens bord, som så bruger sin 
sparsomme fritid på det.  
   I det forløbne år har jeg givet råd 
og vejledning om en række forhold. 
Det drejer sig om: Ansættelser, 
afskedigelser, pensionsforhold, ferie-
penge, arbejdstilsyn, skatteforhold og 
også en mere principiel sag om 
ansættelse af en hjælpepræst. 
     I er meget velkomne til at ringe, 
men jeg beder om forståelse for at i 
nogle sager kan det trække ud og i 

visse sager er vi nødt til at henvise til 
rådgivning andre steder. 
 
 
Placering af årsmødet - 
(synspunkter efterlyses) 
   Årsmødet i år ligger meget sent – 
for sent, måske? Men det har jo vist 
sig, at vi oftest er nødt til at alliere os 
med efterskoler med tilknytning til 
vores menigheder. Efterskolerne 
udvider i disse år antallet af 
undervisningsuger. Samtidig er 
skoleferierne blevet rykket, og det 
betyder, at vi skal helt hen til juli 
måned for at komme ind på en tom 
skole. Vi har i bestyrelsen overvejet at 
flytte årsmødet til et andet tidspunkt. 
Vi ved, der kan være mange 
synspunkter på dette, men vi vil 
gerne høre nogle synspunkter. 
 
Tak for mange og inspirerende 
samtaler ved møder og på telefon 
– de er inspirerende og givende. 
 
Kurt V. Andersen

 
 
Da der har vist sig at være lidt uklarhed over hvem, der var på valg ved det 
seneste årsmøde og hvilke hensyn, der tages i forbindelse med valget af bestyrelse 
og suppleanter, skal det lige her gøres klart. 
Alle de tre hovedlandsdele skal være repræsenteret i bestyrelsen, så der til hver en 
tid sidder mindst et medlem fra såvel Jylland, Fyn som Sjælland. Derfor skal der 
også vælges tre suppleanter, en fra hver landsdel. 
På det kommende årsmøde i Vesthimmerland er følgende personer på valg: 
Kurt v. Andersen, Jylland og Lisbeth Andreasen, Sjælland. Begge er villige til 
genvalg. 
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Ordinær generalforsamling lørdag den 23. juni 2007 på 
Osted Fri- og Efterskole  
 
Dagsorden:  

1. Valg af stemmetællere og dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Regnskab for 2006. 
4. Valg til bestyrelsen – på valg er Iben Snell., Mogens Foldager og Bjørn 

Krab-Johansen. 
5. Valg af 3 suppleanter, én for hver landsdel. 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
7. Orlovskassen  

a) Beretning. 
b) Regnskab for 2006. 
c) Fastsættelse af kontingent for 2007. 
d) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

8. Eventuelt 
 
Formand Kurt V. Andersen bød de fremmødte menigheder velkommen og man 
indledte med sangen “Er lyset for de lærde blot”. 
Herefter uddeltes stemmemateriale til de 37 fremmødte menigheder. 
  
Ad 1: Som stemmetællere valgtes Claus Drivsholm, Torben Nielsen og Henrik 
Jensen. Som dirigent valgtes Jørgen Olsen fra Osted. Han konstaterede 
generalforsamlingen lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.  
 
Ad 2: Formanden aflagde mundtlig beretning og under den efterfølgende debat 
var der følgende indlæg: 
Inger Bergeon – Odense Valgmenighed – vi har allerede købt os ind på DNK for at 
valgmenighederne ikke skal blive udmarginaliseret i forhold til den øvrige del af 
Folkekirken. Jeg er bange for, om vi mister retten til at være kirkebogsførende og 
dermed status. 
Kai Michelsen, Osted – Den kirkebogførende ret er vel mest for valgmenighedernes 
egen skyld, for de er jo ikke den primære funktion, men at regne for en lille lomme i 
det store  registreringsapparat. 
Kurt V. Andersen – vi kan jo nok få adgang til kirkenettet. 
Inger Bergeon, Odense Valgmenighed – husk vi er kirkebogsførende ligesom kirkerne 
i Sønderjylland. Så kan vi jo ikke udstede blanketter og attester. 
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Ingrid Hentze, Københavns Valgmenighed – vi anbefaler bare at det 100% bliver en 
frivillig ordning, fordi vi som lille menighed kan aldrig skaffe midler til så dyrt et 
system. 
Kurt V. Andersen – konklusionen er, at vi ikke kæmper videre med denne sag. Vi vil 
selvfølgelig kæmpe for retten til at udstede attester som hidtil. 
Kim Arne Pedersen, Odder – vil gerne støtte at årsmødet rykkes til maj måned. 
Kai Michelsen, Osted – vi har oplevet polemikken omkring ordination i 
valgmenigheden i forhold til i domkirken. 
Karen Marie Ravn , Kjellerup – tak fordi formanden turde tage ordet “ånd” i munden.  
Hans Peter Wamsler, Osted – jeg synes det er en kedelig debat på sådan et årsmøde. 
Herefter tog forsamlingen beretningen til efterretning. 
 
Ad 3: Kasserer Mogens Foldager forelagde det trykte regnskab.  
Forsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt. Kontingentet forbliver uændret 
5,50 kr. 
 
Ad 4: Foreslået til bestyrelsen blev Mogens Foldager, Morsø; Mette Marslund, 
Vejstrup;  Margaretha Balle-Petersen, Vartov og Iben Snell, Høve-Havrebjerg. 
Valgt blev Mogens Foldager, Mette Marslund og Margaretha Balle-Petersen. 
 
Ad 5: Foreslået blev Iben Snell og Vibeke Hegn fra Sjælland. Valgt blev Iben 
Snell, Sjælland; Sven Midtgaard, Jylland og Karen Bisgaard, Fyn. 
 
Ad 6: Foreslået blev Bo Lebech som revisor og Anders Lundsgaard som 
suppleant. Begge valgt uden afstemning. 
 
Ad 7: a) 2 ansøgninger er blevet efterkommet. 
 b) Forelagt og kommenteret. 
 c) 2007 bliver kontingentfrit. 

d) Som revisor valgtes Anders Lundsgaard – som suppleant Esben 
Hansen.Forsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt. 

 
Ad 8: Lis Eriksen Toelberg – bragte en hilsen fra Videnscenter for Fri Skole. 
Kurt V. Andersen sagde tak til Janne Sulkjær, Iben Snell og Bjørn Krab-Johansen for 
indsatsen i bestyrelsen.  
Herefter afsluttede dirigenten årets generalforsamling. 
Referent: Lisbeth Andreasen   Dirigent: Jørgen Olsen 
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Regnskab for 2007 
DRIFTSREGNSKAB:   ‘2006 
Indtægter:    
Kontingenter 102.798  104.362 
Renter  3.955  3.320 
Kursusgebyr 2006 1.200   
Indtægter i alt  107.953 107.682 
    
Udgifter    
Bestyrelsesudgifter 18.472  25.796 
Eksterne møder 4.998  0 
Administrationskursus - forberedelse 990  2.802 
Møder i/bidrag til Videnscenter 1.500  3.137 
Bidrag til præstekonvent 0  9.975 
Kirkepolitisk følgegruppe 0  8.665 
Møde i Grundtvigs Fond 0  1.350 
Årsskriftet 19.441  17.825 
Kontorudgifter 883  804 
Afholdelse af årsmøde 0  0 
Vedligeholdelse hjemmeside 9.817          25.877 
Udvikling af ny hjemmeside - netto 0  39.722 
Udgifter i alt  56.101 135.953 
Årets overskud  51.852 (28.271) 
Balance  107.953 107.682 
STATUS    
Aktiver:    
Morsø Sparekasse   215.684 170.597 
Tilgodehavende kontingent  7.656 0 
Aktiver i alt  223.340 170.597 
    
Passiver:    
Skyldige poster  2.300 1.407 
Egenkapital:    
Egenkapital 01.01.2007                  169.190  197.461 
Årets overskud                     51.852       (28.271) 
Egenkapital 31.12.2007  221.040 169.190 
Passiver i alt  223.340 170.597 

 
 Bjergby, den 19.januar 2008  
  Mogens Foldager, kasserer 
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Regnskab for  Orlovskassen 2007 
 
DRIFTSREGNSKAB:   ‘2006 
Indtægter:    
Kontingenter 23.615  40.108 
Renter  4.061  2.653 
Øvrige indtægter  0 0 
Indtægter i alt  27.676 42.761 
    
Udgifter    
Refusioner 13.410  8.921 
Kontorudgifter 197  329 
Gebyrer 20  20 
Udgifter i alt  13.627 9.270 
Årets overskud  14.049 33.491 
Balance  27.676 42.761 
    
STATUS    
Aktiver:    
Morsø Sparekasse   163.116 148.460 
Tilgodehavende kontingent  0 607 
Aktiver i alt  163.116 149.067 
    
Passiver:    
Egenkapital:    
Egenkapital 01.01.2007                  149.067  115.576 
Årets overskud                      14.049  33.491 
Egenkapital 31.12.2006  163.116 149.067 
Passiver i alt  163.116 149.067 

 
 Bjergby, den 7.januar 2008   
Mogens Foldager, kasserer 

 
 

Regnskabet er gennemgået og revideret uden bemærkninger. 
Odense, den 20.1.2008 
Anders Lundsgaard, revisor 
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Alfabetisk fortegnelse over  
 
DANMARKS GRUNDTVIGSKE VALG- OG  
FRIMENIGHEDER 
- tilsluttet Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Fortegnelsen bliver løbende 
opdateret på www.friegrundtvigske.dk med undtagelse af medlemstal, som kun ændres én gang 
årligt, nemlig i forbindelse med kontingentbetaling til foreningen. Denne opkræves via foreningens 
kasserer i december og sker på baggrund af menighedernes egne oplysninger om medlemstal. Giv 
venligst besked om alle andre ændringer til redaktør Mette Marslund på 
vejstrupvalgmenighed@vejstrupmail.dk  
______________________________________________________ 
 
VALGMENIGHEDER   
 
AULUM-VINDING-VIND Oprettet 1922.  Medlemstal: 557 
Formand: Annette Lindgaard, Grønningen 19, 7490 Aulum. Tlf. 9747 3233  
Kasserer: Carsten Bjerre Nielsen, Skovvej 13, 7550 Sørvad.  Tlf. 9743 8162 
Forretningsfører: Harald Nielsen, Søndermarken 11, 7490 Aulum.  Tlf. 9747 2798    
E-mail: hnaulum@fiberpost.dk 
Præst (2000): Kjeld Slot Nielsen, Holstebrovej 9, 7490 Aulum.  Tlf. 9747 2413  
E-mail: mail@avv-valgmenighed.dk      Web: www.avv-valgmenighed.dk  
 
BALLE   Oprettet 1883.  Medlemstal: 261 
Formand: Astrid Bjerggård Christensen, Mølletoften 5C, 7182 Bredsten.  Tlf. 7588 1313 
E-mail: abjc@privat.dk 
Kasserer: Peter Jørgensen,  Tlf. 7588 1060 
Præst (2002): Doris Tiedemann, Ballevej 41, 7182 Bredsten.  Tlf. 7588 1050 
E-mail: d.tiedemann@mail.dk 
 
BERING    Oprettet 1876.  Medlemstal: 234 
Formand: Svend Jørgensen, Ormslevvej 485, Ormslev, 8260 Viby J.  Tlf. 8628 3349 
E-mail: svendogbente@mail.dk 
Kasserer: Else Marie Pedersen, Låsbyvej 40, 8660 Skanderborg.  Tlf. 8652 2972   
E-mail: fredensgaard@mail.dk  
Præst (2008):Tine Frisenette, Torshøjvænget 15, 8361 Hasselager. Tlf. 8692 8878 
E-mail: tinefrisenette@hotmail.com 
 
BØVLING    Oprettet 1875.  Medlemstal: 698 
Formand: Joan Flansmose Trelborg, Brogaardsvej 36, 7650 . Tlf. 9788 5251  
E-mail: fem.trelborg@mail.dk 
Forretningsfører: Tage Larsen, Fuglebakken 11, 7650 Bøvlingbjerg. Tlf. 9788 5269   
E-mail: talarsen@mail.tele.dk  
Præst (1998): Kurt Viggo Andersen, Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg. Tlf. 9788 5650  
E-mail: kurtvandersen@mail.dk  
 
FREDERIKSBORG   Oprettet 1909.   Medlemstal: 40 
Formand: Lars Thorkild Bjørn, Heimdalsvænget 18, 3140 Ålsgårde.  Tlf. 5918 1476  
E-mail: larsthbjorn@stofanet.dk  
Kasserer: Jørn Kaastrup Hansen, Sommersvej 24, 3400 Hillerød.  Tlf. 4826 3604   
E-mail: frb.valgmenighed@mail.dk 
Præst (2002): Anne Marie Lervad Thomsen, Kystvejen 47, 8000 Århus C.  Tlf. 4825 0548  
E-mail: amlervadt@hotmail.com 
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GJELLERUP   Oprettet 1904.  Medlemstal: 587 
Formand: Karen Marie Holm, Søndermarken 6, Hammerum, 7400 Herning. Tlf. 9711 6756 
Kasserer: Jørgen Lyngaard Pedersen, Øster Allé 26, 7400 Herning. Tlf. 9711 9301  
E-Mail: jlp@nypost.dk 
Forretningsfører: Signe Riis, Højgaden 39, Hammerum, 7400 Herning.  Tlf. 9711 9451 
Præst (1998)  fælles med Herning Valgmenighed:  
Morten Kvist, Nørre Alle 21, 7400 Herning.  Tlf. 9712 0652.    
E-mail:  hgv@post.tele.dk      Web: www.h-g-valgmenighed.dk  
 
HAVREBJERG   Oprettet 1904.  Medlemstal: 153 
Formand: : Henning Ipsen, Lærketoften 12, 4281 Gørlev. Tlf. 5648 4277. E-mail: hipsen@c.dk 
Kasserer: Malene Frandsen, Enghaven 11, 4180 Sorø.  Tlf. 5783 1261 
Præst (1992) fælles med Høve Valgmenighed:  
Iben Snell, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose.  Tlf. 5818 6542    
E-mail: ibensnell@yahoo.dk  
 
HERNING    Oprettet 1904.  Medlemstal: 597 
Formand: Birgit Astorp, Overgade 13, 7400 Herning.  Tlf. 2217 8991   
E-mail: birgit.astorp@gmail.dk 
Forretningsfører: Lis Haubjerg, Toustrupvej 18, Snejbjerg, 7400 Herning.  Tlf. 9716 1434   
E-mail: haubjerg@fibermail.dk 
Præst (1998) fælles med Gjellerup Valgmenighed:  
Morten Kvist, Nørrre Alle 21, 7400 Herning.  Tlf. 9712 0652    
E-mail: hgv@post.tele.dk     Web: www.h-g-valgmenighed.dk 
 
HOLSTEBRO   Oprettet 1883. (Frimenighed 1914-1966)      Medlemstal: 971 
Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro.  Tlf. 9742 4890 
E-mail: karen.bjerre.madsen@mail.dk  
Kasserer: Anders Møller-Nielsen, Lægårdsvej 57, 7500 Holstebro.  tlf. 9740 4023   
E-mail: conny.m-n@mail.tele.dk  
Forretningsfører: Daisy Bruun Wium Nielsen, Munkbrovej 19, Nr. Felding, 7500 Holstebro.  
Tlf. 9742 5464 E-mail: Daisy@popx.dk  
Præst (2005): ): Peter Hedegaard, Valmuevej 57, 7500 Holstebro. Tlf. 9742 1023  
Kontor: to. 15-18, Skolegade 32, 7500 Holstebro.  
E-mail: phvalgm@mail.dk   Web: www.holstebrovalgmenighed.dk  
 
HØVE    Oprettet 1879.  Medlemstal: 426 
Formand: Kurt Kamp, Bakkenborgvej 18. st. tv., 4200 Skælskør.  Tlf. 5819 0147 
Kasserer: Bente Schmidt, Mallings Gård 2, 4230 Skælskør.  Tlf: 5814 1160 
Præst (1992) fælles med Havrebjerg Valgmenighed:  
Iben Snell, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose.  Tlf. 5818 6542    
E-mail: ibensnell@yahoo.dk  
 
KERTEMINDE DALBY   Oprettet 1868.  Medlemstal: 385 
Formand: Karen Louise Loldrup Ravneberg,,Vestergade 100, 5300 Kerteminde.   Tlf. 6532 4220 
Forretningsfører: Karl Andersen, Blochvænget 6, 5300 Kerteminde.  Tlf. 6532 3315 
Præst (1996): Gustav Reck, Skolegade 30, 5300 Kerteminde.  Tlf. 6532 1108 
E-mail: gr@kdvalgmenighed.dk       Web: www.kdvalgmenighed.dk  
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KJELLERUP OG OMEGNS  Oprettet 1917.  Medlemstal: 417 
Formand: Svend Åge Thomsen, Lindevej 30, 8620 Kjellerup.  Tlf. 8688 1941 
E-mail: sv.aage.thomsen@hotmail.com 
Kasserer: Lars Westerberg, Bakken 16, Skelhøje, 7470 Krarup. Tlf. 40028 4586 
E-mail: law@lmo.dk 
Forretningsfører: Dorthe Kaa, Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg.  Tlf. 8680 4052   
E-mail: dorthe-thomas@webspeed.dk  
Præst (1983): Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13, Hørup, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 1110   
Privat: Allingskovgårdsvej 24, Grauballe, 8600 Silkeborg.  Tlf. 8687 7510 
E-mail: kmravn@ofir.dk                     Web: www.kjellerupvalgmenighed.dk 
 
KLIM   Oprettet 1883.  Medlemstal: 550 
Fællesformand: Knud Mathiasen, Falkevej 8, 9440 Åbybro.  Tlf. 9824 1938    
E-mail: mathiasenfalke8@mail.dk 
Kasserer: Grethe Thomsen, Bryggerivej 18, 9460 Brovst.  Tlf. 9823 8433 
Præst (1996): Thorben Johannesen, Oddevej 65, Klim, 9690 Fjerritslev.  Tlf. 9822 5214 
E-mail: klimvalgmenighed@nordfiber.dk  Web:www.klimvalgmenighed.dk 
 
KØBENHAVNS  Oprettet 1890.  Medlemstal: 66 
Formand: Arne Hentze, Stenstykkevej 64, 2650 Hvidovre.  Tlf. 3634 1528 
E-mail: arne.hentze@mail.tele.dk 
Regnskabsfører: Ingrid Hentze, Stenstykkevej 64, 2650 Hvidovre.  Tlf. 3634 1528 
Præst (2005) fælles med Vartov Valgmenighed:  
Niels Grønkjær, Løngangstræde 24, 1468 København K. Tlf. 3313 3031  
E-mail: ng@kvvv.dk   Web: www.kvvv.dk 
 
LEMVIG OG OMEGNS  Oprettet 1883.  Medlemstal: 649 
Formand: Daniel Eiler, Østerbrogade 33, 7620 Lemvig. Tlf. 9788 9700  
E-mail: bodil-daniel@dlgpost.dk 
Kasserer: Gustav Madsen. Nørremøllevej 5, 7620 Lemvig.  Tlf. 9782 0596 
E-mail: gustav@lemvigbiogas.dk 
Forretningsfører: Aase Skovmose Kallesøe, Kokholmvej 5, 7620 Lemvig.  Tlf. 9783 6575    
E-mail: ask@lemvig-vest.dk  
Præst (2005): Signe Paludan, Kirkevej 4, 7620 Lemvig. Tlf. 9782 0052  
E-mail: spaludan@mail.dk  
 
MELLERUP   Oprettet 1890.  Medlemstal: 176 
Formand: Aage Blicher Jepsen, Fjordbakken 8, 8900 Randers. Tlf. 8644 2085 
E-mail: aage.jepsen@teliamail.dk 
Kasserer: Ellen Mønsted Larsen, Fjordbakken 19, Mellerup, 8900 Randers Tlf. 8644 1818 
E-mail: sabea@get2net.dk 
Præst (2004): Benedicte Præstholm, Bülowsgade 56 1. tv, 8000 Århus C. Tlf. 8619 6845   
E-mail: bpraestholm@mail.dk  Web: se Norddjurslands 
 
NORDDJURSLANDS   Oprettet 1948.  Medlemstal: 536 
Formand: Jens Anker Boelsmand,  Langbjergvej 10, 8961 Allingåbro.  Tlf. 8648 6635   
E-mail: boelsmand@elromail.dk 
Kasserer: Kurt Nielsen. Langgade 51, 8961 Allingåbro.  Tlf. 8648 6745   
E-mail: kurt@kingjazz.dk  
Præst (2008):Karen Marianne Kristensen,Søndermarksvej 43,Vivild, 8961 Allingåbro. Tlf.8648 
6006 
Hjælpepræst: Benedicte Præstholm, Bülowsgade 56 1. tv, 8000 Århus C. Tlf. 8619 6845 
E-mail: bpraestholm@mail.dk      Web: www.norddjurslands-valgmenighed.dk  
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mailto:sabea@get2net.dk
mailto:bpraestholm@mail.dk
mailto:kurt@kingjazz.dk
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ODDER   Oprettet 1886.  Medlemstal: 140 
Formand: Jens Rasmussen, Smederupvej 15, 8300 Odder.  Tlf. 8655 4277   
E-mail: jens.rasmussen.smederup@mail.dk 
Kasserer: Inga Jensen, privat: Hesselbjergvej 29, 8300 Odder.  Tlf. 8655 6252 
Kontor: Rørthvej 34, 8300 Odder. Tlf. 8656 0076   
E-mail: kassereren@oddervalgmenighed.dk  
Præst (2004): Kim Arne Pedersen, Rørthvej 34, 8300 Odder.  Tlf. 8654 2297/8622 8658  
E-mail: pastorkimarnep@oddervalgmenighed.dk   Web: www.oddernettet2.dk/valgmenodder/ 
Hjælpepræst: Anders Eskedal, Hammervænget 33, 8310 Tranbjerg. Tlf.8629 2504/2077 7168 
E-Mail: madsen.eskedal@webspeed.dk 
 
ODENSE   Oprettet 1883.  Medlemstal: 592 
Formand: Lone Ejdrup Nielsen, Rahbeksvej 20, 5230 Odense M.  Tlf. 6619 2928   
E-mail: lone_ejdrup@galnet.dk    
Regnskabsfører: Jørgen Hansen, Lærkevangen 15, Snestrup, 5210 Odense NV.  Tlf. 6616 1493    
E-mail: jorgen.hansen@talnet.dk  
Præst: (2004) Inger Hjuler Bergeon, Finsens Allé 25, 5230 Odense M.  Tlf. 6612 5705.  
E-mail: ihb@km.dk       Web: www.odensevalgmenighed.dk  
 
OSTED   Oprettet 1924.  Medlemstal: 379 
Formand: Kai Michelsen, Orupgaard, Orupvej 4, 4330 Hvalsø.  Tlf. 4649 7625    
E-mail: kmi@jblaw.dk  
Kasserer: Inge Cecilie Christensen, Byvejen 43, Osted, 4000 Roskilde.  Tlf. 4649 8271    
E-mail: ingececilie@mail.dk   
Præst (2002): Laura Lundager Jensen, Langetoften 1, Osted, 4000 Roskilde.  Tlf. 4649 7311       
E-mail: lj@fredersem.dk 
Hjælpepræst (2002): Søren Giversen, Pileallé 16, 2840 Holte. Tlf. 4542 0380  
 
RYSLINGE   Oprettet 1865.  Medlemstal: 966 
Formand: Gunhild Uth, Grønnegyden 4, 5772 Kværndrup.   Tlf. 6229 1083  
E-mail: g.uth@mail.dk 
Kasserer: Lena Schmidt, Krokusvej 10, 5750 Ringe.  Tlf. 6262 2572 
E-mail:  Ryslinge.Valgmenighed@5750.dk  
Præst (2000): Michael Nielsen, Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge.  Tlf. 6267 1073 
E-mail: ryslingevalgmenighed@mail.dk  
 
SKANDERUP  Oprettet 1910.  Medlemstal: 350 
Formand: Axel Jessen, Kastanie Allé 45, 6640 Lunderskov.  Tlf. 7559 4381 
E-mail: axel-jessen@mail.tele.dk 
Kasserer: Benny Thaysen Thomssen, Ulveryggen 9, Skanderup, 6640 Lunderskov.  Tlf. 7559 4115 
Præst (2001): Sven Thorgård,  Kastanieallé 47, Skanderup, 6640 Lunderskov.  Tlf. 7559 4089 
E-mail: Sven_Thorgaard@hotmail.com  
 
STEVNS   Oprettet 1884.  Medlemstal: 173 
Formand: Hans Dalgaard, Storemarksvej 22, 4673 Rødvig Stevns.  Tlf. 5650 6684  
E-mail: aasager@familie.tele.dk  
Kasserer: Kristen Haugaard Nielsen, Thorsvænget 45, 4673 Rødvig. Tlf. 5650 8253 
E-mail: kristen.haugaard@email.dk  
Præst (2005): Kristian Massey Møller, Vandrigsvej 20, Gevnø, 4660 Store Heddinge. Tlf. 5650 8113 E-mail: 
massey@post.cybercity.dk     Web, se: www.tryggevaeldeprovsti.dk 
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SDR. NÆRÅ  Oprettet 1874.  Medlemstal: 1315 
Formand: Svend E. Moeskjær, Faunavænget 8, Sdr. Nærå, 5792 Årslev.  Tlf. 6599 2332 
E-mail: se@moeskjaer.com  
Kasserer: Else Rasmussen, Smedebakken 21, Tarup, 5792 Årslev.  Tlf. 6597 2301 
Præst (1980): Claus Kaas Johansen, Stationsvej 171, Sdr. Nærå, 5792 Årslev.  Tlf. 6599 1102 
E-mail: kaasvalg@post6.tele.dk      Web: www.valgmenigheden.dk  
 
UBBERUP    Oprettet 1873.  Medlemstal: 595 
Formand: Aksel Sørensen, Kærbyvej 13, 4400 Kalundborg. Tlf. 5950 0045    
E-mail: amas@dlgnet.dk  
Kasserer: Lonny Sørensen, Rugtvedvej 10, 4470 Svebølle.  Tlf. 5929 4052    
E-mail:  rugtvedvej@email.dk   
Præst (2008): Marianne Aagaard Skovmand, Tingvejen 47, Ubberup, 4400 Kalundborg.   
Tlf. 5950 7008    
E-mail: ubberupvalgmenighed@mail.dk     Web: www.ubberupvalgmenighed.dk 
 
VALLEKILDE  Oprettet 1882.  Medlemstal: 514 
Formand: Erling Christensen 14, Høve Bygade 22 B, 4550 Asnæs.  Tlf. 5965 2954  
E-mail: Se_hoeve@yahoo.dk 
Kasserer: Jytte Gynther, Kirkestien 4, Vallekilde, 4534 Hørve.  Tlf. 5965 6683 
E-mail: jytteg@worldonline.dk 
Præst (1992): Janne Christiane Sulkjær, Triersvej 4, Vallekilde, 4534 Hørve.  Tlf. 5965 6580 
E-mail: mail@vallekilde-valgmenighed.dk     Web: vallekilde-valgmenighed.dk 
 
VARTOV   Oprettet 1920.  Medlemstal: 459 
Formand: Margaretha Balle-Petersen, Sølvgade 30, 3.tv., 1307 København K.  Tlf. 3311 8173 
E-mail: Margaretha_Balle_Petersen@hotmail.com 
Kasserer: Bent Schou, Ceresvej 4, 1863 Frederiksberg C.  Tlf. 3322 2443 
Forretningsfører: Kurt Gotfredsen, Øster Farimagsgade 32, 2.tv., 2100 Kbh Ø. Tlf. 3542 6372  
Præst (2005) fælles med Københavns Valgmenighed:  
Niels Grønkjær, Løngangstræde 24, 1468 København K. Tlf. 3313 3031  
E-mail: ng@kvvv.dk             Web: www.kvvv.dk 
 
VEJSTRUP   Oprettet 1874/75.  Medlemstal: 563 
Formand: Asta Fjord, Gudme Søpark 25, 5884 Gudme.  Tlf.  6225 1992 
Forretningsfører: Lone Rosager Poulsen, Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg. Tlf. 6222 2681  eft. kl. 16 
Præst (1995): Mette Marslund, Landevejen 65, 5882 Vejstrup.  Tlf. 6228 1081 
E-mail: vejstrupvalgmenighed@vejstrupmail.dk      Web: www.vejstrupvalgmenighed.dk 
 
VRÅ    Oprettet 1900.  Medlemstal: 425 
Formand: Jens Sigh, Højskolevej 10, 9760 Vrå.  Tlf. 9898 2401 
Kasserer: Jørn Staugaard Olesen, Tårnvej 11, 9760 Vrå.  Tlf. 9898 2323 
Præst (2000): Lene Graarup, Vestergade 41, 9760 Vrå.  Tlf. 9898 1277 
E-mail: lene@vraahojskole.dk   
 
 
FRIMENIGHEDER 
 
BOVLUND   Oprettet 1879.  Medlemstal: 267 
Formand: Aase Schelde, Bovlundbjergvej 37, Vellerup, 6535 Branderup.  Tlf. 7483 5199    

mailto:se@moeskjaer.com
mailto:kaasvalg@post6.tele.dk
http://www.valgmenigheden.dk/
mailto:amas@dlgnet.dk
mailto:rugtvedvej@mail.tele.dk
mailto:ubberupvalgmenighed@mail.dk
http://www.ubberupvalgmenighed.dk/
mailto:Se_hoeve@yahoo.dk
mailto:jytteg@worldonline.dk
mailto:vallekildevalgmenighed@mail.tele.dk
mailto:Margaretha_Balle_Petersen@hotmail.com
mailto:vejstrupvalgmenighed@vejstrupmail.dk
http://www.vejstrupvalgmenighed.dk/
mailto:lene@vraahojskole.dk
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E-mail: Scheldes@mail.tele.dk  
Kasserer: Lasse Bergholdt, Buen 10, 6541 Bevtoft.  Tlf. 7451 4149 
Præst (1992): Sten Kaalø, Bovlund Bjergvej 23, 6535 Branderup.  Tlf. 7483 5143 
E-mail: buen10@gmail.com 
 
HUNDBORG  Oprettet 1893.  Medlemstal: 35 
Formand: Verner Sunesen, Dunhammervej 4, Hundborg, 7700 Thisted.  Tlf. 9793 7482  
Kasserer: Else Marie Andersen, Tvorupvej 55, 7700 Thisted.  Tlf. 9797 4254 
Præst (1998): Kurt Viggo Andersen, Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg.  Tlf. 9788 5650 
E-mail: kurtvandersen@mail.dk  
 
MORSØ   Oprettet 1871 (valgmenighed indtil 1883). Medlemstal: 1535 
Formand: Egon Vestergaard, Lyngvænget 69, Glyngøre, 7870 Roslev.  Tlf. 9773 1696    
E-mail: egonvestergaard@hotmail.com 
Kasserer: Elin H. Krarup, Annettesvej 4, Solbjerg, 7950 Erslev.  Tlf. 9774  1416 
E-mail: skrarup@post2.tele.dk  
Præst (1988): Erik Skafte Overgaard, Præstbrovej 347, Øster Jølby, 7950 Erslev.  Tlf. 9774 1014    
E-mail: erik@keovergaard.dk  
 
RYSLINGE   Oprettet 1865.  Medlemstal: 524 
Formand: Søren Ellegaard, Bymarksvej 15, 5600 Fåborg.  Tlf. 6261 1218 
E-mail: formanden@ryslingefrimenighed.dk 
Kasserer: Flemming Rasmussen, Bjertevej 16, Herringe, 5750 Ringe.  Tlf. 6262 3731 
Præst (2003): Mikkel Crone Nielsen, "Kirkely", Gråbjergvej 4, 5856 Ryslinge.  Tlf. 6267 1095    
E-mail: mikkelcrone@hotmail.com 
 
RØDDING   Oprettet 1874.  Medlemstal: 810 
Formand: Arne Larsen, Højskolevænget 9, 6630 Rødding.  Tlf. 7484 2611   
E-mail: arnelarsen@dbmail.dk 
Forretningsfører:  Lasse Bergholdt, Buen 10, 6541 Bevtoft.   Tlf. 7484 1129 
E-mail: buen10@gmail.com 
Præst: (2007) Mette Geil, Kirkebakken 2, 6630 Rødding.  Tlf. 7484 1117 
E-mail: mette.geil@dbmail.dk 
 
THORSTED  Oprettet 1883.   Medlemstal: 120 
Formand: Grethe Kirk, Åvænget 4, 7700 Thisted. Tlf.: 9797 1015 
Kasserer: Karen Marie Skaarup, Hjardalvej 30, 7700 Thisted.  Tlf. 9797 1847 
Præst (2007): Trine Gjørtz, Munkegade 38, 7900 Nykøbing Mors.  Tlf. 4052 2632.   
E-mail: trineg@karby.dk 
 
TRÆNGSTRUP/FARSØ  Oprettet 1888.  Medlemstal: 100 
Formand: Per Liengaard, Graabølle 82, 9640 Farsø.  Tlf. 9863 2990 
Kasserer: Bent Jensen, Nyrupvej 8, 9600 Aars.  Tlf. 9862 1937 
Præst (1984): Ole Beck, Trængstrupvej 99, 9541 Suldrup.  Tlf. 9865 3230 
E-mail: ole@becks.dk  
 
 
TÅSINGE   Oprettet 1991.  Medlemstal: 178 
Formand: Finn Hammer, Knudsbøllevej 15, 5700 Svendborg. Tlf. 6222 7117 
E-mail: formand@taasingefrimenighed.dk 
Kasserer: Jürgen R. Braun, Vindeby Pilevej 3, 5700 Svendborg. Tlf. 6222 5633  
E-mail: kasserer@taasingefrimenighed.dk  
Præst (2007):Bodil Greve Schmidt, Lindevej 11, 5900 Rudkøbing. Tlf. 6057 1122. 
Privat: Tlf. 6597 7026/mobil 2057 4031   
E-mail: Bodil-Schmidt@hotmail.com     Web: www.taasingefrimenighed.dk 

mailto:Scheldes@mail.tele.dk
mailto:buen10@gmail.com
mailto:kurtvandersen@mail.dk
mailto:egonvestergaard@hotmail.com
mailto:skrarup@post2.tele.dk
mailto:erik@keovergaard.dk
mailto:formanden@ryslingefrimenighed.dk
mailto:mikkelcrone@hotmail.com
mailto:arnelarsen@dbmail.dk
mailto:mette.geil@dbmail.dk
mailto:ole@becks.dk
mailto:Bodil-Schmidt@hotmail.com
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VESTHIMMERLANDS  Oprettet 1883.  Medlemstal: 180 
Formand: Sven Midtgaard, Thorsholmsvej 2, Haubro, 9600 Års. Tlf. 9866 4112 
E-mail: sthm@teledlg.dk 
Kasserer: Karen Margrethe Kampp-Olsen, Øster Allé 35, 9670 Løgstør.  Tlf. 9867 1701 
E-mail: karen44@ofir.dk 
Præst (2007): Helena Bruun-Nystedt, Søttrupvej 9, 9600 Aars. Tlf. 9866 1149 
E-mail:helena.bruun-nystedt@privat.dk                web: www.vesthimmerlandsfrimenighed.dk 
  
 
ÅGÅRD   Oprettet 1887.  Medlemstal: 300 
Formand: Ingelise Jensen, Toften 22, Gravens, 6040 Egtved.  Tlf: 7555 4150 
E-mail: ingelise.jensen5@jellingsem.dk  
Forretningsfører: Bjarne Iversen, Toften 20, Gravens, 6040 Egtved.  Tlf. 7555 3765     
E-mail: aagaardfrim@aaganet.dk   
Præst (1997): Henrik Jensen, Kirkebakken 6, Ågård, 6040 Egtved.  Tlf. 7555 3122 
E-mail: jambo@post8.tele.dk           Web: www.aagaardfrimenighed.dk  
 

FORENINGENS BESTYRELSE 
 
Formand:     Kurt Viggo Andersen, Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg.   

   Tlf.  9788 5650. Email: kurtvandersen@mail.dk 
 

Næstformand: Margareta Balle Petersen,Sølvgade 30,3 tv, 1307 København K.  
   Tlf. 3311 8173.  E-mail: margaretha_balle_petersen@hotmail.com 

 
Kasserer:    Mogens Foldager, Burhøjvej 4, Bjergby,  7950 Erslev.  

   Tlf. 9774 0549. E-mail: mogens.foldager@mail.dk 
 

Sekretær:    Lisbeth Andreasen, Tingvejen 35, Ubberup, 4400 Kalundborg.   
   Tlf. 5950 7173. E-mail: lisbeth-ubberup@mail.tele.dk 
 

Redaktør:    Mette Marslund, Landevejen 65, 5882 Vejstrup 
    Tlf. 62 28 10 81. E-mail: vejstrupvalgmenighed@vejstrupmail.dk 
 
 
 

SUPPLEANTER 
 
Sjælland:    Iben Snell, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf. 5356 9129 
Fyn:    Karen Bisgaard, Strandhuse 70, 5700 Svendborg. Tlf. 6220 2396   
Jylland:    Sven Midtgaard, Thorsholmsvej 2, Haubro, 9600 Års. Tlf. 9866 4112 

 
REVISORER 

   
   Bo Lebech, Ibjergvej 16, 5792 Årslev.  Tlf. 6597 2400 
   E-mail: ryslinge.valgmenighed@post.tele.dk 

Suppleant:      Anders Lundsgaard, Poppelvej 35, 5230 Odense M.  Tlf. 6611 6406 
Orlovskasse:   Anders Lundsgaard, Poppelvej 35, 5230 Odense M.  Tlf. 6611 6406 
Suppleant:     Esben Hansen, Nørrebyen 30, Solbjerg, Erslev. Tlf 9774 1505 
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mailto:ingelise.jensen5@jellingsem.dk
mailto:aagaardfrim@aaganet.dk
mailto:jambo@post8.tele.dk
http://www.aagaardfrimenighed.dk/
mailto:kurtvandersen@mail.dk
mailto:margaretha_balle_petersen@hotmail.com
mailto:mogens.foldager@mail.dk
mailto:lisbeth-ubberup@mail.tele.dk
mailto:vejstrupvalgmenighed@vejstrupmail.dk
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   I det forløbne år har to menigheder nedlagt sig selv. Det 
drejer sig om Gl.Rye og omegns Valgmenighed og Nordfyns 
Valgmenighed. 
   Jens Simonsen, som har fungeret som præst Nordjurslands 
Valgmenighed, har valgt at gå på pension til sommer. Derfor 
søger menigheden nu ny præst.  
   
  

 
Kommende årsmøder: 
 
2009 – Bøvling og Lemvig 
2010 – Høve og Havrebjerg 
2011 – Frederiksborg 
 
 
 
 
Husk at bruge foreningen hjemmeside, når du har brug for at hente 
information om ansættelser, menigheder, jura, arrangementer m.m. 
Hjemmesiden rummer mange nyttige informationer og er ganske let at 
finde rundt i. Du vil kunne finde svar på mange af de spøgsmål, som 
ellers bliver rettet til vores formand, og mange nyttinge links. 
Husk også at gøre opmærksom på, hvis der er noget du mangler på 
hjemmesiden. Vi arbejder hele tiden på, at gøre den bedre. 
 
 
 

Foreningen af Grundtvigske Fri- og Valgmenigheder. Årsskrift 2008. 
Redaktør: Mette Marslund (ansv.) Tryk: Trykteam. Svendborg. 
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