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Ågård Frimenighed  
1887 – 2012 
 
Ideen 
 

Ågård Frimenigheds første præst 

Valdemar Brücker (1852 -1929), kom 

til egnen i efterdønningerne af den 

folkelige vækkelse, som havde rejst sig 

fra begyndelsen af 1800 tallet. Han var 

helt nyuddannet teolog, da han i 1879 

kom til Øster Starup sognekirke som 

grundtvigsk kapellan til den missionske 

sognepræst, og han tog hurtigt del i  

 

 

 

 

tidens teologiske debat, ligesom der 

hurtig var folk fra sognemenigheden,  

der søgte ham og det bibelsyn, han 

repræsenterede.  

  Allerede i 1882 skrev han i en debat: 

”Skulde vi ikke have lært det af 

Grundtvig, at vi staar ganske frit 

overfor Bibelen, at den aldeles ikke må 

hovmesterere hverken vor Erkendelse 

eller vort Liv”. Denne og andre 

tilkendegivelser af hans ønske om 

frihed fra det dogmatiske  delte vand-

ene i sognet. Der kom klager over ham 



 

 

fra den missionske del, mens andre i 

sognemenigheden og folk langvejs fra 

søgte ham. I 1885 krævede Indre 

Missions høvding, Vilhelm Beck, 

Brücker afskediget, men det var først, 

da der forelå en skriftlig klage fra folk i 

sognet, at biskoppen skred til handling. 

Samme år afholdtes på den baggrund 

det første møde om oprettelse af en 

valgmenighed.  Det er en lang historie, 

og det gik ikke stille af, men den 4. 

december 1887 indviedes kirke og 

præstegård af den nydannede Ågård 

Frimenighed, som selv havde skaffet 

midler til opførelse af begge bygninger. 

 

 

  
 Valdemar Brücker 

 

 

  Frimenigheden valgte da Valdemar 

Brücker til præst, og han prædikede 

ved indvielsen. Ved menighedens start 

var det ikke muligt for Valdemar 

Brücker at få stadfæstelse som 

valgmenighedspræst, hvorved menig-

heden startede som frimenighed. Men i 

1895 var der ministerskifte, og hvis 

Brücker lovede at rette sig efter 

Folkekirkens love og forskrifter, ville 

ministeren godtage, at frimenigheden 

blev anerkendt som valgmenighed. Fra 

1896 til 1922 var der således valg-

menighed i Ågård. Men i 1922 faldt 

bispevalgene således, at det førte i 

retning af en kirkeforfatning med 

stramme krav til lære og forkyndelse.  

  Dette var Valdemar Brücker inderligt 

imod, så i protest trådte Brücker selv 

ud af Folkekirken. Som han selv skriver 

i sine erindringer: ”Jeg gik ud, og 

menigheden fulgte med”. Mon han 

overhovedet spurgte sin menighed?  Nu 

var der igen frimenighed på 

Kirkebakken, og som sådan har det 

været lige siden.  Valdemar Brücker var 

en karismatisk og afholdt præst på 

Kirkebakken indtil sin død i 1929.  

  Udadtil i det øvrige land blev 

Valdemar Brücker altså kendt som den 

skarpe polemiker og venstreradikale 

grundtvigianer. Han kæmpede for 

kirkelig frihed, og denne frihed skulle 

også gælde for dem, han var uenig 

med. Det var vigtigt for Brücker at 

værne om friheden til at have 

forskellige synspunkter, og den frihed 

han undte andre, gav menigheden i 

Ågård ham. Brücker ønskede ikke 

eftersnakkere, men selvstændige 

stillingtagere!  

 

 

Bygningerne 

I de næstefølgende år havde man i 

frimenigheden yderligere kræfter og 

økonomi til at bygge og drive friskole 

og havebrugsskole/højskole. Begge er 

lukkede i dag, men bygningerne udgør 



 

 

dele af den velfungerende Ågård 

Efterskole, og der udfolder sig i disse år 

et tæt og frugtbart samarbejde mellem 

efterskole og frimenighed på 

Kirkebakken. 

 

Kirkebygningen 

Fra begyndelsen må Kirkebakken have 

været et bart og vindomsust sted, som 

man efterhånden fik beplantet, så 

kirken nu i mange år har stået trygt 

mellem høje træer og velpasset 

bevoksning.  

  I det ydre er der ikke sket de store 

ændringer med selve kirken i de røde 

Flensborgsten, men det er der indenfor 

i kirkerummet. Fra begyndelsen frem-

trådte rummet bart og hvidt, men 

allerede i 1895 havde man fundet 

midler til en udsmykning, og man bad 

maleren Johannes Krag om at påtage 

sig udsmykningen. Det blev  – set med 

nutidens øjne -  ret så omfattende med 

markante borter på vægge og loft og 

med store malerier i korbuen og på 

vestgavlen. I kirkens våbenhus kan 

stadig læses to citater fra henholdsvis 

Salme 89 og 100, skåret ind i 

våbenhusets loftsbjælker: ”Salige er 

der, som bor i Guds Forgaarde. De skal 

altid prise Ham”, og ”Tjener Herren 

med Glæde”. 

  I 1954 var der tid til rensning, og 

freskomaleriet (malet af Harald Borre), 

som ses i koret i dag, kom til sammen 

med alterbord i røde teglsten.  Desuden 

blev der for første gang installeret 

elektrisk lys. Et indirekte lys med 

lysstofrør over vinduerne. 

  Ved menighedens 100 års jubilæum i 

1987 lysnedes rummet yderligere, da 

gulv og kirkebænke blev renset for et 

mørkt lag lak. I 2004 blev der på ny 

renoveret og farvevalget fik en 

tiltrængt fornyelse. I forlængelse heraf 

valgte man på baggrund af en arv at 

lade vores lokalt boende tekstilvæver, 

Gudrun Pagter, udføre et nyt 

altertæppe, som i dag pryder gulvet 

ved alteret. 

  I 2012, hvor kirken har stået i 125 år, 

er kirkerummet igen blevet renoveret. 

En kalkning af hele kirkerummet var 

tiltrængt. De to store engle på kirkens 

vestvæg fra 1895 var fugtskadede, og 

er nu kalket over. Alle kirkebænke er 

blevet malet i en lys og venlig farve, 

ligesom der er ophængt 6 nye 

ringkroner i skibet som ny lyskilde. Der 

er ligeledes opsat nye lysbuer i koret, 

så freskomaleriet får den rette 

belysning.  

  Under gudstjenesten kan vi nu stadig 

sidde og betragte den opstandne 

Kristus, der kommer ud fra gravens 

mørke med fredshilsen. Og når vi efter 

gudstjenesten rejser os og går ud, kan 

vi stadig læse ordene fra den første 

udsmykning i 1895 ”Ikke Fred men 

Sværd”. En krads modsætning til 

kirkerummets tale om salighed, fred og 

glæde.  



Ågård frimenighed set fra oven 

 

Kirkegården. 

Frimenighedens kirkegård blev anlagt i 

1895 og holdes i en enkelt stil med 

store græsarealer. Til venstre for 

kirkedøren er der ophængt en 

mindetavle i sandsten for Valdemar 

Brücker tegnet af Niels Skovgaard med 

verset: ”Min mund og mit hjerte, de 

gjorde en pagt”. 

 

Præstegården 

Valdemar Brücker skriver i sine 

erindringer ”Mit livs vej”: ”Kredsen 

begyndte også opførelsen af en 

præstebolig. Jeg havde endnu nogle  

 

 

penge til overs fra arven efter tante 

Marie, så jeg bad om lov til at anvende 

dem til forbedring af boligen udover, 

hvad kredsen syntes de ville anvende. 

Jeg opnåede derved at få fire store 

stuer i bekvem forbindelse med 

hverandre. Der blev købt så meget 

jord, efter mit ønske, at der kunne 

blive en stor have, for det skulle ikke 

hedde sig, at det ikke var en rigtig 

præstebolig!”.  

  Udover at være bolig for frimenig-

hedspræsten i det daglige, danner 

præstegården og den parklignende 

have stadig rammerne for et særdeles 



 

 

aktivt menighedsliv. Valdemar Brücker 

indførte i 1890 de såkaldte 

”torsdagsmøder”. Disse møder var og 

er stadig foredragsaftener, hvor 

forskellige foredragsholdere igennem 

tiden har stået foran pejsen og talt til 

menigheden, så vi alle bliver lidt 

klogere på livet, når vi går, end da vi 

kom. Brücker skriver i sin bog, at der til 

”torsdagsmøderne” i gennemsnit var 

220 mennesker! Så mange, kan vi dog 

ikke mønstre i dag, men vores møder 

er godt besøgt. Udover glade 

konfirmander, der hurtigt færdes 

hjemmevant i præstegården, har vi 

hver vinter bl.a. en meget velfunge-

rende litteraturkreds omkring præstens 

spisebord. Haven benyttes til den årlige 

Sct. Hansfest samt kirkekaffe henover 

sommeren.  

 

 

Et aktivt menighedsliv. 

Frimenigheden i Ågård har gennem 

årene haft et støt stigende medlemstal. 

Ågård og de omkringliggende landsbyer 

er tilflytterområder, hvor mange nye 

parcelhuse og andelsboliger bygges. 

Flere og flere unge finder det attraktivt 

at blive konfirmeret i frimenigheden og 

bl.a. på den baggrund melder nye 

familier sig ind. Vi vedkender os at 

have dyb rod i den folkeoplysende 

tradition, og derfor har vi udover 

gudstjenester også et omfattende 

folkeoplysende arbejde i form af 

foredrag, litteraturaftner, debatmøder 

samt andre fællesarrangementer, hvor 

samtalen kan forløbe frit. Desuden har 

vi i de senere år haft fokus på et øget 

antal gudstjenester en almindelig 

hverdagseftermiddag, fyraftenssang i 

kirken, bibelhistorie for børn i kirken, 

familieudflugter m.m. Frimenigheden er 

båret af en sund frivillighedskultur som 

bl.a. omfatter en lørdag hvert forår, 

hvor vi samles til vores store 

arbejdsdag. En hyggelig og fornøjelig 

dag, hvor vi i forskellige grupper løser 

praktiske opgaver såvel inde som ude. 

I det daglige er det også godt, at 

præstens arbejdshandsker og præste-

krave ligger på samme hylde! 

  Igennem de sidste 8 år har vi hvert år 

haft en stor kirkekoncert med navne 

som Poul Dissing, Steffen Brandt, Anne 

Linnet, Michala Petri m.fl. Et årligt 

arrangement, som trækker folk af huse 

fra nær og fjern. 

 

 

125 år og hvad så? 

I 2007 indledte frimenighedens besty-

relse et omfattende visionsarbejde med 

inddragelse af hele menigheden. 

Spørgsmålet var: ”Hvordan ser du 

frimenigheden i fremtiden – og hvilke 

ønsker har du?” Vi drøftede dette ved 

forskellige møder, og resultatet er 

blevet en række fælles visioner for 

Ågård Frimenighed, som alle bakker op 

omkring og arbejder ud fra: 

Vision for gudstjeneste og forkyndelse 

er: 

 At fastholde og nytænke 

gudstjenester med rod i det 

grundtvigske 

 At forkyndelsen er vedkom-

mende for den enkelte 

kirkegænger. 



 

 

Vision for aktiviteter er: 

 At skabe et tilpas højt 

aktivitetsniveau for alle aldre 

med alsidigt indhold, der 

knytter an til fællesskab og 

livsoplysning 

 At være synlig i lokal-

samfundet 

 

Vision for medlemmer er: 

 At fastholde og øge medlems-

skaren samt inddrage med-

lemmerne i beslutninger og 

menighedens arbejde 

 

Visioner for bygninger er: 

 At sikre gode, fleksible og 

tidssvarende rammer gennem 

nybygning, renovering og 

vedligehold af menighedens 

bygninger og arealer. 

 

  Generalforsamling, bestyrelse og 

præst har vedvarende disse visioner på 

dagsordenen, ligesom der afholdes 

specielle temamøder. I de sidste par år 

har bestyrelsen specielt fokuseret på 

visionen om bygninger og arealer. 

  At have ansvaret for bygninger, der i 

år har 125 år på bagen kræver jo en 

seriøs plan for vedligehold og 

renovering. Frimenighedens bestyrelse 

besluttede i 2010 at få et arkitektfirma 

til at lave en slags udvidet til-

standsrapport på bygningsmassen. Den 

foreliggende rapport er til stor hjælp, 

når renoveringsopgaver skal prioriteres 

i den rigtige rækkefølge. F.eks. 

besluttede generalforsamlingen i 2011 

at lægge nyt tag på præstegården med 

deraf følgende isolering.  

  Der er et stort ønske i menigheden at 

få bygget et hus på den sydlige del af 

parkeringspladsen, som kan rumme 

optimerede faciliteter til graveren, et 

mindre samlingslokale samt toilet til 

kirkegængere. Projektet er tegnet og 

projekteret af arkitekten, men 

desværre er der pt. ikke økonomi til 

denne nybygning.  

  Den næste vision, vi begynder at have 

for øje er visionen om medlemmer. 

Som sikkert mange andre steder, er 

der stor interesse og opbakning til 

frimenigheden, men hvordan får vi de 

interesserede til aktivt at melde sig 

ind? Vi vil hen over foråret benytte os 

af fokusgruppeinterviews for at komme 

tættere på, hvorledes vi bedst 

positionerer os i forhold til en stadig 

øget medlemstilgang. 

 

 

Vi glæder os! 

Vi glæder os alle i Ågård Frimenighed til 

at være vært for årsmødet her i 2012. 

Vi har valgt at tilrettelægge årsmødet, 

så det på mange måder afspejler det 

daglige liv, vi har på Kirkebakken. 

Således vil samtale, debat og sang 

være store dele af programmet for 

årsmødet i år. I tæt samarbejde med 

Ågård Efterskole glæder vi os derfor til 

at byde velkommen på Kirkebakken i 

Ågård! 

 



 

 

 
 

Dåb i Ågård Frimenighed 
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Kommende årsmøder: 

 

2013 – Københavns og Vartov valgmenigheder 

2014 – Vejstrup Valgmenighed 

 
 

 

 



 

 

Program for årsmødet 2011 
 

Lørdag  
9.juni 

  

10.30- 

12.30  

 Registrering og indkvartering. Mødested: Ågård Efterskole 

Opkrævning udsendes, og den enkelte menighed betaler samlet inden  

mødet. Let forplejning ved ankomst er inkluderet i deltagerprisen. 

12.30  Velkommen til Kirkebakken i Ågård! 

13.00  Foredrag ved Landsformand for DGI, Søren Møller: 

”Fra indforstået folkelighed til udtalt værdikamp” 
Der er i dag  forandrede forudsætninger for folkeligheden og derfor behov 

for et folkeligt redesign, hvis vi ønsker indflydelse på vores samfund. 

Den grundtvigske talerstol er ikke længere en stærk platform! - Hvad gør vi 

så? 

Efterfølgende debat 

 
14.30  Kaffe/te og kage 

15.15  Generalforsamling. Dagsorden efter vedtægterne 

  Efter generalforsamlingen er der ”Fyraftenssang” i frimenighedskirken  

v. Henrik Jensen: ”En hilsen fra Valdemar Brücker” 

19.00  Festmiddag med kaffe 

21.30  Koncert i frimenighedskirken med ”Den Danske Salmeduo” 

Se evt. www.dendanskesalmeduo.dk 
  Natcafé – natmad. Drikkevarer kan købes. Bål i præstegårdshaven 

   

Søndag 

10. juni 

  

08.00- 

09.00 

 Morgenmad 

09.30  Gudstjeneste i Ågård Frimenighedskirke v. Henrik Jensen 

11.30  ”Frokost i det grønne” 

13.00   ”Om glæden ved det grumsede grundtvigske!” 

Er der egentlig stadig en berettigelse i at have grundtvigske valg- og  

frimenigheder i dag, når hver anden præst i Danmark kalder sig grundtvigsk?  

Er det at være en fri folkelig grundtvigsk menighed mere og andet end  

blot en måde at organisere sig på? 
Oplæg ved akademileder Grundtvig-akademiet Birgitte Stoklund Larsen. 

Debatcafé – herunder kaffe 

 

Ca 15.00  Afslutning 

 

 

 

Tilmelding:   Tilmelding sker til menighedernes egne præster, som da sender en samlet 

tilmelding senest d. 1. maj til: Henrik Jensen, Kirkebakken 6, Ågård, 6040 Egtved, 

jambo@post8.tele.dk 

 

http://www.dendanskesalmeduo.dk/
mailto:jambo@post8.tele.dk


 

 

Betaling: Pris: Hele mødet 650 kr. - Deltagelse kun lørdag: 400,- kr. - Deltagelse kun 

søndag: 300,- kr. -  Børn er naturligvis gratis. 

Menighederne indbetaler det fulde beløb for de tilmeldte medlemmer og hæfter for deres 

medlemmers betaling. 

Betaling skal ske senest d. 14. maj til: reg.nr: 9544 Konto: 0840105449 

HUSK – Alle skal medbringe pude, dyne, sengelinned og Højskolesangbog. Tak.  

 

Ågård Frimenighed og Ågård Efterskole er nærmeste naboer med kun få skridt 

mellem efterskole, kirke og præstegård. Kirkebakken vil således udgøre et hele 

under mødet. 

Under årsmødet vil der være forskellige kunstudstillinger såvel inde som ude. 

Bl.a. vil der være en ”forpremiere” på kunstneren Jens Galschiøt’s: 

”Fundamentalism”. Se mere på www.aidoh.dk 

 

Yderligere oplysninger: 

På Ågård Frimenigheds hjemmeside www.aagaardfrimenighed.dk vil der fra ca 

1.april være en speciel menu med oplysninger om årsmødet, kørselsvejledning 

m.m. Hold jer orienteret her! 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen 2012  

(der kan komme ændringer /tilføjelser til dagsordenen. Endelig dagsorden udsendes inden 

mødet) 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab for 2011 , herunder fastsættelse af kontingent 

5. Valg til bestyrelse. På valg er: 

    Jens Anker Boelsmand, Norddjurslands Valgmenighed ( ønsker ikke genvalg) 

    Aksel Bording, Stevns Valgmenighed ( modtager genvalg) 

6. Valg af suppleanter. Suppleanter vælges for ét år, en for hver landsdel. 

    Sjælland: Laura Lundager Jensen, Osted Valgmenighed 

    Fyn: Solveig Rauer, Sdr. Næraa Valgmenighed 

    Jylland: Karen Marie Holm, Gjellerup Valgmenighed 

    (Alle er villige til genvalg) 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Orlovskassen 

a) Beretning 

b) Regnskab for 2011 (i årsskriftet) 

c) Fastsættelse af kontingent for 2012 

d) Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. evt. 

http://www.aidoh.dk/
http://www.aagaardfrimenighed.dk/


NYT om og til menighederne 
 

  Det emne, som har optaget 

bestyrelsen mest i det forløbne år er 

naturligvis den igangværende kirke-

debat. Allerede på sidste års årsmøde 

blev der talt om dette, og i årets løb 

har vi taget initiativ til forskellige 

møder og arrangementer, bl.a. 

fællesmøde på Liselund i april med 

Grundtvigsk Forum. Der er gjort en del 

for at få bredt debatten ud til 

menighederne bl.a. via nyhedsbreve og 

vi håber, at der er livlig samtale ude 

omkring.  

  Der er stadig ingen afklaring på 

Bering-sagen, der jo drejer sig om 

muligheden for at have en delt stilling i 

en valgmenighed og en sogne-

menighed. Der er nedsat et udvalg i 

kirkeministeriet til at se på denne sag 

og andre lignende, og Hanne Dahl er 

repræsentant for valgmenighederne i 

dette udvalg. Der vil formodentlig gå 

en del tid, før der kommer en afklaring, 

og spørgsmålet vil formodentlig indgå i 

en evt. ændring af strukturen i den 

danske Folkekirke. 

  To af vore menigheder har fået nye 

præster i det forløbne år. Det drejer sig 

om Balle Valgmenighed, hvor Marie 

Louise Odgaard Møller den 1. dec. har 

overtaget embedet efter Doris 

Tiedemann, og i Skanderup Valg-

menighed har Axel Jessen overtaget 

embedet efter Sven Thorgaard d. 1. 

januar. Vi byder de to hjertelig 

velkommen i embedet og  

 

 

ønsker menighederne til lykke med 

valget. 

  Kerteminde–Dalby Valgmenighed er 

den eneste valgmenighed i Danmark 

med to kirker. I vinter har menigheden 

debatteret hvordan man økonomisk og 

praktisk gør sig i stand til fortsat at 

bevare begge kirker, og en plan er 

under udarbejdelse.I presse har der 

været en del skriverier om evt. lukning 

af Dalby kirke, men menigheden 

meddeler, at dette ikke er på tale 

foreløbig.  

  På grund af uforudsete omstændig-

heder har det ikke været muligt at 

udsende opkrævninger for kontingent 

inden nytår. Det betyder, at 

årsregnskabet for 2011 udviser et 

underskud. Det vil dog blive rettet op i 

indeværende års regnskab, hvor der vil 

være dobbelt indbetaling af kontingent. 

Vi håber, at medlemmerne ser på dette 

med forståelse. På grund af sygdom 

har foreningens bestyrelse omkonsti-

tueret sig, således at Aksel Bording nu 

er kasserer. Jens Anker Boelsmand er 

alm. medlem af bestyrelsen. 

  På valg er i år Jens Anker Boelsmand 

og Aksel Bording. Desuden skal der 

ifølge vedtægterne vælges suppleanter 

hvert år, en fra hver landsdel. I 

øjeblikket er suppleanterne: Karen 

Marie Holm, Gjellerup (Jylland), Laura 

Lundager Jensen, Osted (Sjælland) og 

Solveig Rauer, Sdr. Næraa (Fyn). 

 



Tema: fremtidens kirke 

  

 

De frie menigheder og folkekirken 

af Peter Hedegaard,  

Holstebro Valgmenighed  

 

Redaktøren af årsskriftet har bedt 

undertegnede tage pulsen på forholdet 

mellem vores menigheder og folke-

kirken. Nogle gange kan det være en 

god idé at kravle lidt til tops, som en 

anden Zakæus, og se det hele lidt fra 

oven. Det skal med det samme 

indrømmes, at det er et noget rodet 

billede af folkekirken, vi får. Det 

startede vel sidste år med, at 

daværende kirkeminister Per Stig Møller 

både på Landsforeningen af Menig-

hedsråds årsmøde og præsternes 

repræsentantskabsmøde lancerede 

idéen om en kirkeforfatning. Det var 

sådan set ikke noget nyt, at de 

konservative mente det, og tidligere har 

der vist nok været nedsat fire 

kommissioner, hvis bestræbelser har 

været forgæves for at løfte det emne. 

Dette blev i september fulgt op med 

Selskab for kirkerets forslag om, at 

samtlige 168 medlemmer af stiftsrådet 

skulle udgøre et kirkemøde. Her skulle 

kirkeråd være den daglige bestyrelse 

med ansvar for ritualer, kirkers brug, 

bibeloversættelser, - alt det, vi med et 

fint ord kalder kirkens indre anliggender. 

Endvidere skulle fællesfonden overføres 

fra Kirkeministeriet, og kirken skulle 

have mulighed for selv at udskrive 

landskirkeskatten.  Selskab for Kirkeret 

foreslår, at kirkerådet skal bestå af 

seksten medlemmer: otte gejstlige og 

otte læge. De læge medlemmer og fire 

af de gejstlige skal vælges af 

kirkemødet. Af de fire sidste gejstlige 

vælges to af biskopperne og to af de 

teologiske fakulteter/institutter. Forman-

den for kirkerådet vælges selv blandt de 

læge medlemmer. Kirkerådet skal have 

et sekretariat med teologiske, juridiske 

og økonomiske kompetencer.  

  Dette forslag svarer til dels til det 

kirkeråd, der er etableret i den norske 

kirke, hvor et sekretariat med knap en 

snes medlemmer producerer et 750-

siders stort dokument til diskussion og 

vedtagelse på det ugelange årlige 

kirkemøde. Selskabet for Kirkeret vil 

herudover skrive dronningen ud af 

folkekirken. Selskabet forestiller sig, at 

deres forslag vil opfylde grundlovens 

§66 og skabe en mere moderne 

folkekirkelig struktur og på den måde 

tage luften ud af en egentlig adskillelse 

mellem stat og kirke.  

  Samtidig med disse overvejelser 

blussede en heftig debat op om 

homoseksuelles rettighed til ægteskab, 

og med Manu Sareen som ny 

kirkeminister har dette fuldstændigt 

overtaget dagsordenen. Dette betyder 

et pres på den folkekirkelige struktur, 

suppleret med en vedvarende diskussion 

om de små sognes eksistensberettigelse 

og mulige sammenslutninger i fælles-

sogne, som Grundtvigsk Forum  

foreslår, eller med deciderede ned-

læggelser, som kirkeministeren har 

været inde på for nyligt, eller med vilde 

københavnske tanker om at nedlægge 



 

 

halvdelen af vore kirker. Samtidig er der 

kommet en betænkning nr. 1527 om 

provstens og provstiets rolle, der 

trækker i samme retning, hvor Provste-

foreningen og Landsforeningen af 

Menighedsråd foreslår, at provsti-

udvalgets budgetsamråd kan indstille 

sognene til lukning. Her mener 

Præsteforeningen, at det i det mindste 

må diskuteres på stiftniveau, og man 

kunne tilføje, om ikke et genop-

livningsforsøg – en revitalisering skulle 

finde sted, inden man udøver 

sognedødskriteriet. Hele den folke-

kirkelige struktur er under pres. Et 

provsti på Amager vil ikke deltage i den 

fælles kirkelige økonomi i Københavns 

stift, og sådan sker der hele tiden en 

erodering af den folkekirkelige struktur. 

Dette vil helt sikkert medføre, at 

menighedsrådsvalget i november i år 

formodentlig vil blive en katastrofe. Nye 

regnskabssystemer, øget bureaukrati og 

en økonomi, som er så uigennemsigtig, 

at selv en stjernerevisor ikke vil kunne 

gennemskue det, fører til en 

fremmedgørelse inden for folkekirken. 

De formynderagtige tiltag fra oven 

umyndiggør lægfolket og presser det 

folkekirkelige system.  

  Kan valg- og frimenighederne ikke 

bare være ligeglade med folkekirkens 

situation? På mange måder har det 

været en stor fordel, at vi har haft et 

stat-kirke forhold, der har givet os en 

stor frihed. Et kirkeråd og et kirkemøde 

vil efter min mening ikke medføre nye 

tiltag indadtil. Det vil blive en politisk 

rørelse, der vil blande sig i alt, men ikke 

tage sig af de aktuelle problemstillinger. 

Der er jo en stor uklarhed over, hvad 

der er kirkens indre og ydre 

anliggender, og før en tilbundsgående 

undersøgelse af hele den folkekirkelige 

struktur med inddragelse af 

betænkninger og en minutiøs gennem-

gang af økonomien gennemføres, er 

kirken ikke klar.  Kunne man forestille 

sig et kirkeråd gå ind for kvindelige 

præster, som biskop Hans Ølgaard og 

andre gjorde det i 1948? Kunne man 

forestille sig, at den mindelige ordning 

med vielse af fraskilte kan fortsætte, på 

nær i Kristkirken i Kolding? Kunne man 

forestille sig nye tiltag? Nej, det ville 

blive som i Norge. I hvert fald ville de 

Grundtvigske Fri- og Valgmenigheder 

være under indflydelse af nye liturgiske 

tiltag og ville blive stillet på nye prøver. 

Endvidere ville en flytning af økonomien 

fra Kirkeministeriet til et kirkemøde 

/kirkeråd yderligere betyde en 

ophævelse af tjenestemandssystemet. 

Præsterne ville blive ansat af menig-

hedsrådene, og der ville være en stor 

fare for, at Pensionskassen af 1950, som 

vi nyder godt af, ville forsvinde. De 

Grundtvigske Fri- og Valgmenigheder 

har altid følt sig som en del af den 

evangelisk-lutherske danske kirke. Min 

forgænger Morten Larsen var med til at 

udforme og udfolde menighedsrådsloven 

af 1903. Han forlod folkekirken i 1913 i 

forbindelse med Arboe-Rasmussen 

sagen. Han var uenig i Arboe-

Rasmussens afvisning af jomfrufødselen, 

men satte den kirkelige frihed så højt, at 

han – sammen med store dele af 

menigheden – valgte at blive en 

frimenighed. Man kunne forestille sig 

lignende hændelser, hvis friheden bliver 

knægtet. Friheden er jo altid udsprunget 

af en kamp, som for børnealtergang på 

Mors, dåbsliturgi og trosbekendelse i 



 

 

Ryslinge. Hvis et kirkeråd/kirkemøde 

skal udstikke kursen for alle landets 

menigheder, får det synode-karakter, og 

ganske få mennesker skal afstikke 

kursen for i tusindvis af medlemmer af 

folkekirken. Så spørgsmålet for dele af 

os bliver, om valgmenighedsloven af 

1868 kan blive en del af en sådan 

kirkeforfatning. 

  Derfor er jeg til stadighed tilhænger af 

den nuværende struktur og imod en 

grundlovsændring, der kan medføre en 

adskillelse af kirke og stat. Da de frie 

menigheder altid har været og skal være 

folkekirkens salt, som Jan Lindhardt 

engang udtrykte det, og med salig 

Jørgen Thorgaards ord om, at i en fri 

menighed skal der være et minimum af 

bureaukrati og et maksimum af frihed, 

må det være disse dele, vi skal bringe til 

torvs i den standende debat. En 

decentral menighedsforståelse mod alle 

tanker om en koncernkirke fra oven. 

  Måske var det en idé at ryste posen. 

Måske var det en idé, som både Finn 

Riber Jensen og Claus Thomas Nielsen 

har bragt til torvs, at en ny folkekirkelig 

struktur ikke må blive en koncernkirke 

eller et sted, hvor man skifter en 

bureaukratisk centralisme ud med en 

anden. For det bedst tænkelige må være 

at tale politikerne fra tankerne om en 

skilsmisse. Lykkes dette ikke, må vi 

ifølge bl.a. Stauning-præsten Claus 

Thomas Nielsen og os andre, der har 

fremført dette gennem langt tid, bruge 

valgmenighedsmodellen. I stedet for en 

svensk koncernkirke, hvorfra medlem-

merne flygter i hobetal, kunne vi måske 

forestille os, at den måde, som vi 

organiserer os på i de frie menigheder, 

kunne udbredes. At tusinde fri- og 

valgmenigheder kunne blomstre og 

udgøre det, som Grundtvig ønskede: En 

fri statskirke med frie menigheder og 

med sognebåndsløsninger og præste-

frihed. Som det er nu, er det ikke 

Grundtvigs kirketanker, men derimod 

H.N. Clausen og D.G. Monrads tale om 

en synodal kirkeforfatning, der er 

fremherskende. Gamle biskop J.P. 

Mynsters ønske om en moderat 

statskirke er også under pres, hvis man 

ser folkekirken som en moderat 

statskirke. Det er kirkehistorikeren 

Anders Holm, der præcist udtrykker de 

tre strømninger, som har levet på kryds 

og tværs i 1900’tallet som en 

folkekirkelig tradition for: ”kompro-

misser og balance mellem let statslig 

styring, tiltag med en selvstændig 

forfatning og moderat kirkelig anarki, 

der har været det realpolitiske spillerum 

i folkekirkens historie.” (Anders Holm i 

Dansk Kirketidende).   

  Vi er med andre ord på vej til at få en 

kirke fra oven. Vi er på vej til at få en 

koncernkirke. Alt dette ligger langt fra 

det, som har været det fremherskende i 

den danske folkekirke: Menigheder, der 

har taget vare på deres kirke og har 

vedgået arv og gæld gennem 

århundreder, så kirken er hver mands 

hus. Med en kirkeforfatning og et 

kirkeråd vil vi bevæge os over mod det, 

som Svenska Kyrkan står for, - en 

politiseret institution, nærmest som et 

politisk parti, hvor vores holdning altid 

har været, at evangeliets frie løb var det 

vigtigste.  Måske er det det, som den 

tidligere socialdemokratiske stats-

minister Göran Persson skriver om i sine 

erindringer, - om det tab, som Svenska 

Kyrkan har lidt ved adskillelsen fra 



 

 

staten: ”en større ødelæggelse af kirken 

er nok ikke blevet gennemført i moderne 

tid: Jeg beklager udviklingen. Svenska 

Kyrkan var et af de få nationale 

symboler i vores land, som tilbød et 

nærvær og et indhold i hverdagen. En 

samlende kraft, ikke mindst i en 

globaliseret verden.” 

  Tiden er inde til igen at fremføre det 

grundtvigske kirkesyn og til at fremføre, 

at en mulig løsning kunne være 

autonome menigheder inden for 

folkekirken. Vi må i de frie menigheder 

sove med støvlerne på i disse tider, men 

også rebe vore egne sejl og vise, at vi 

kan videreudvikle den grundtvigske 

tanke med valgmenigheder også i 

købstæder og metropoler. På den måde 

skal folkekirken revitaliseres fra neden. 

Dette kan ikke ske ved at lægge en ny 

kirkestruktur ind over folkekirken eller 

ved bevidstløst at lukke kirker i by og på 

land. Dette kan kun ske ved, at 

menighederne igen får hånds- og halsret 

over økonomi og kirke. Med andre ord 

er det vores opgave at forfægte det, der 

står på Frode Jacobsens fars grav i 

Øster Jølby: Frit at tænke, tale, tro – frit 

at lade livet gro. Det er det rum, 

evangeliets frie løb skaber, og det er 

den frihed, der er under pres nu. 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

Fremtidens kirke 

af Hanne Dahl, Morsø Frimenighed 

 

Adskil kirke og stat. Giv os en ny 

grundlov, der gør op med forestillingen 

om Danmark som et luthersk evangelisk 

land. Synspunkter der har fyldt meget i 

debatten om fremtidens kirke indenfor 

det sidste år. Ideologiske synspunkter 

der er blevet fulgt op af praktiske 

overvejelser om, hvordan fremtidens 

kirke skal indrettes eller afvikles. 

  I skrivende stund er messefald og 

deraf følgende kirkelukninger det helt 

store tema.  

  I en analyse foretaget af  Kirkefondet 

konkluderes det, at flere end halvdelen 

af de 2200 kirkesogne er for små til at 

kunne overleve.  Her hedder det, at 

sogne med under 1000 indbyggere er 

for små til at overleve.   

  Nu kan de grundtvigske valg- og 

frimenigheder, som har mere end 1000 

medlemmer tælles på en hånd. Mig 

bekendt kan antallet af søndage, hvor 

der er messefald, også tælles på en 

hånd, hvis det overhovedet sker.  

  1000 indbyggere er altså ikke pr. 

definition et magisk tal for, hvornår der 

kan holdes kirke eller ej. At der ikke 

findes noget magisk tal bør være 

indlysende. Men der er naturligvis al 

mulig grund til at spørge sig selv om, 

hvad der skal til for at kirken består: 

Spørgsmålet bør være, om der er 

nogen, der gider være kirke. 200 

mennesker kan bære et gudstjenesteliv, 

tredobler man antallet kan man sagtens 

bære en fuld præsteløn og 

vedligeholdelse af kirke og præstegård. 

Det viser erfaringer fra de frie 

grundtvigske menigheder. 



 

 

  Men det kan kun lade sig gøre, fordi 

der er nogen der gider være kirke. Eller 

rettere, det kan kun lade sig gøre fordi 

der er nogen, der gider være menighed.  

Biskop over Ålborg Stift Henning Toft 

Bro fremhæver sognene som et ”Land of 

last Resort” – det sidste, der er tilbage i 

de mest lukningstruede lokalsamfund og 

opfordrer menighedsrådene til at være 

åbne overfor at lade kirke og sognehus 

danne rammen om lokale aktiviteter, 

der ikke nødvendigvis er kirkelige. Jeg 

kunne ikke være mere enig. Tanken om 

at man lukker de sidste enheder i 

udkantsdanmark, der har noget økonomi 

og nogle strukturelle rammer, der kan få 

noget til at ske, er grusom.  

  Det ved man godt rundt omkring i det 

kirkelige landskab i Danmark, hvorfor 

nogen har undfanget den ide, at det 

ikke er de lokale menighedsråd, der skal 

tage beslutning om kirkelukninger men 

provstiudvalgene. Dermed får man 

flyttet beslutningen fra dem, der har 

ondt ved at træffe den. Man cementerer 

en centralistisk tendens i Danmark, der 

for alvor tog fart med kommunal-

reformen: Gør det lettere for beslut-

ningstagerne at træffe de upopulære 

beslutninger, ved at placere dem i nogle 

få centerbyer, hvor nedskæringer ikke 

kommer på tale.     

  Men man kommer stadig ikke udenom 

at stille spørgsmålet: Er der nogen, der 

gider være menighed? Det spørgsmål 

skylder man at formulere klart i forhold 

til alle de sogne, hvor man overveje at 

lukke kirken. Der er brug for, at man 

flytter debatten om fremtidens kirke fra 

at handle om struktur til at handle om 

indhold. Man gør evangeliet en 

bjørnetjeneste ved aldrig at tage det i 

sin mund, når man diskuterer kirkens 

fremtid. Det er som om struktur-

debatten foregår i et rum, der er 

fuldstændigt afskåret fra det, der 

foregår hver søndag i kirken, hvis der 

altså ikke er messefald.  

  Men tør vi ikke spørge folkene ude i 

sognene, om det er vigtigt for dem, at 

der holdes gudstjeneste, får det jo aldrig 

en værdi i sig selv. Er det vigtig for dig, 

at der hver søndag forkyndes, at Gud 

elsker dig, at der er et sted hvor du altid 

må bede om tilgivelse og at Kristus døde 

og opstod for at døden aldrig mere skal 

få det sidste ord, hvor døbte mennesker 

samles for at fejre gudstjeneste? 

Betyder det noget, eller er det 

ligegyldigt for dig? Det er det indholds-

mæssige spørgsmål, der har samlet folk 

i de frie grundtvigske menigheder siden 

vækkelsernes tid i den sidste halvdel af 

1800 tallet.  Det er det spørgsmål, der 

skal redde folkekirken. 

  Og nej, vi kan ikke som grundtvigske 

valg- og frimenigheder være ligeglade 

med, hvad der sker i folkekirken. Vi er 

luthersk evangeliske menigheder og 

som sådan en del af folkekirken. Ikke 

bare ved at være en del af dens 

rammelovgivning, men ved at dele 

sakramenter og embede med alle der er 

døbte til at tilhøre den lutherske 

evangeliske kirke i Danmark. 

  De frie menigheders fremtid ligger i 

fortsat at turde tage ansvar for 

menighedslivet. Et menighedsliv båret af 

interesse for den indholdsmæssige 

nødvendighed af at holde kirke. 

Indholdet kommer først, dernæst følger 

nødvendigheden af den praktiske 

kirkeordning. 



Valgmenighederne og den folkekirkelige fremtid 

af Lisbet Christoffersen 

 

Folkekirken ser ud til at være i gang 

med en kommunalreform. Ikke alene 

er der vist klarhed over, at der er 

behov for at finde ud af, hvem der skal 

træffe en række beslutninger på 

landsplan. Der ser også ud til at være 

ændringer på vej lokalt. Hvorvidt 

valgmenighedernes rolle ændres af det 

er emnet for denne artikel. 

  Valgmenighedsloven er fuldstændig 

klar i mælet: det er medlemmer af 

folkekirken, der danner valgmenig-

heder. I modsætning til frimenigheder, 

er valgmenigheder altså en del af den 

folkekirkelige styringsstruktur. 

  Det er selvsagt lidt svært at rumme i 

en styringstænkning, der tager afsæt i 

et traditionelt hierarki, som det har 

været tilfældet med folkekirken.  

  Hvis man derimod indfører 

erhvervslivets hierarkiske ledelses-

former kombineret med et internt 

konkurrenceelement - new public 

management - som det er gjort på så 

mange forvaltningsområder, vil nogle 

måske se på valgmenighederne med 

andre briller. For repræsenterer de ikke 

netop en intern konkurrence til 

sognemenigheden, ligesom muligheden 

af at løse sognebånd gør det? Hvis 

valgmenighederne samtidig fremstår 

som økonomisk veldrevne virksom-

heder med klar sammenhæng mellem 

indsats og resultater, vil de for nogle 

med denne måde at tænke på kunne 

virke som et egentligt alternativ til den 

sognekirkelige tankegang. 

  Faktisk kan man ikke udelukke, at  

 

nogen i stedet for de omfattende 

udligningsordninger, der i dag er med 

til at holde liv i økonomisk svage 

menigheder, snarere ville pege på 

nogle af styringsmodellerne bag valg-

menighederne som relevante. Vil en 

lokal menighed gerne opretholde en 

kirke i fuld eller delvis funktion, må 

man også i større omfang være 

selvfinansierende og selvaktiverende. 

En model, der vil medføre større 

ulighed i folkekirken – men samtidig 

måske medføre større lokal tilfredshed.  

Alternativet kan i hvert fald godt gå 

hen og blive værre for mange. Det 

organisatoriske strukturelement i den 

seneste kommunalreform er jo 

gennemført i den forstand, at 

provstierne har fået en sammen-

sætning, der spiller sammen med 

kommunerne. Men de øvrige elementer 

i strukturreformen er ikke gennemført. 

Der er således ikke overført opgaver, 

kompetencer og initiativret fra 

menighedsråd til provstiudvalg. Endnu, 

om end forslagene ligger klar i 

betænkning 1527/2011 om provster og 

provstiudvalg, der har været til høring 

hen over vinteren.  

  Et klart formål med kommunal-

reformen har været at opnå effektivi-

seringsgevinster og ressourcebe-

sparelser. Det vrimler med skole- og 

institutionslukninger, og der er da også 

behov for at få set på, hvor der skal 

bygges nye kirker og hvorvidt der er 

kirker, der fuldstændig skal tages ud af 

brug, eller der er nogle der skal 

fungere på en anden måde. 

   



 

 

  Her er det mit forslag, at man i stedet 

for en ren markedsgørelse af folke-

kirken med ren økonomisk baseret 

strukturtænkning også inddrager andre 

elementer fra valgmenighedernes 

funktion, nemlig netværkselementet. 

Om netværksstyring siger man, at det 

er en kombination af formelle og 

uformelle kompetencer, og at målet er, 

at alle der føler ansvar eller vil bidrage 

til løsninger også bliver forpligtet. 

Sådan kunne man godt se 

valgmenighederne.  

 Nogle taler derfor nu om en 

kombination: new public governance. 

Offentlig ledelse på en ny måde, der 

kombinerer de klassiske offentlige 

dyder med markedshensyn og 

inddragelse af relevante lokale kræfter. 

Er det ikke præcis det, der ligger i den 

klassiske valgmenigheds funktion? Jeg 

forestiller mig, at valgmenighederne 

kan indgå i denne kombinerede 

styringsform i folkekirken – men jeg 

forestiller mig også, at folkekirkens 

sognemenigheder kan lære noget af, 

hvordan man gør i valgmenighederne. 

Og skulle der så falde lidt af den anden 

vej, håber jeg, man vil tage vel imod.  

 

 

________________________________________________________________ 

 

Debatmøde d. 15. 3 i Odense 

  Af Mette Marslund 

 

Der var debatmøde i Odense d.15 

marts. Foreningen havde arrangeret og 

godt 50 mennesker mødte frem for at 

debattere folkekirkens fremtid. Det 

blev en god og konstruktiv aften, og 

der kom mange gode forslag på bordet, 

som fortjener at følges op. 

  Mødet blev ledet af Niels Grønkjær, 

Vartov-København, og de to oplægs-

holdere var Peter Hedegaard, Holstebro 

(som også er næsteformand for 

Præsteforeninge) og Keld Sloth, 

Aulum-Vinding-Vind. 

  Hvad angår Folkekirkens fremtid så 

egentlig os? – sådan kunne mange 

måske spørge i de grundtvigske Valg- 

og Frimenigheder. Vi har jo tilsyne-

ladende vores egen lille niche og 

behøver ikke interessere os for, hvad 

der sker i den øvrige del af kirken, for 

vi er jo ikke underlagt dens økonomi og  

 

vores frihed er udstrakt i forhold til de 

tiltag, som Folkekirken pålægges. 

  Men intet kunne være mere usandt. 

Det er i høj grad vores sag, hvad der 

kommer til at ske i den danske 

folkekirke fremover, ikke blot fordi 

valgmenighederne jo stadig er en del 

af denne folkekirke, men også fordi det 

vil have stor indflydelse på vores 

fremtidige status som frie menigheder 

og vores muligheder for at påvirke og 

leve med i det fællesskab som de 

danske folkelige menigheder jo er.  

  Det fremgik også klart af  både oplæg 

og debat, at det er afgørende 

væsentligt for os at deltage i debatten 

og forsøge at påvirke den i den retning, 

vi ønsker, den skal gå, ligesom det er 

nødvendigt for os at tage stilling til 

hvilken form for kirke, vi ønsker i 

fremtiden. Skal det være en koncern-

kirke styret fra oven, sådan som en 



tendens for tiden peger i retning af? 

Eller skal det være en kirke af frie 

menigheder i den form, som vi 

repræsenterer? En kirke fra neden? 

Eller er denne skelnen mellem kirke fra 

oven og kirke fra neden i virkeligheden 

falsk? Drejer det sig i virkeligheden om 

noget helt andet – nemlig  at evan-

gelisk luthersk kristendom er under 

pres og synes at være på vej til at 

forsvinde? Skal stat og kirke adskilles 

og hvad er konsekvenserne, hvis dette 

sker? Hvad gør man for at hjælpe og 

redde de mange små sogne hvis kirker 

er lukningstruede, og skal pengene 

flyttes fra de traditionelle gudstjene-

ster,dvs. kerneydelsen, til andre former 

for aktiviteter, der kan gøre det 

attraktivt for unge og børn at være en 

del af kirken? Er det et enten eller? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der lyttes …  fra debatmøde i Odense om kirkens fremtid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Spørgsmålene er mange. Der er også 

mange slags svar. Og nogle er helt 

sikkert bedre end andre! Men uanset 

hvad, så er det vigtigt, at vi some frie 

folkelige grundtvigske menigheder 

tager stilling og engagerer os i 

debatten. Fordi vi faktisk har noget at 

byde ind med. Vi har i kraft af vores 

historie og måde at organisere os på 

flere bud på en løsning af nogle af 

tidens problemer, uanset vi også selv 

har mærket mange af de tendenser til 

svigtende kirkegang, manglende 

interesse og krav om at følge tidens 

tendenser, som høres i den øvrige del 

af kirkelivet. 

  Vores forening af grundtvigske Valg- 

og Frimenigheder er en løs paraply-

organisation, som har til formål at løse 

fælles praktiske problemer. Vi udtaler 

os aldrig på hinandens vegne, fordi vi 

erkender og respekterer, der skal være 

frihed for den enkelte menighed såvel 

som for det enkelte menneske, og at 

valg- og frimenighederne er forskellige, 

selvom vi har meget til fælles. Men vi 

har også en forpligtelse til at skabe 

mulighed for at debat og samtale kan 

finde sted. 

  Derfor er det oplagt, at foreningen 

for fremtiden bør bidrage til debatten 

ved at arrangere debatdage, kurser og 

kirkelig undervisning i større udstræk-

ning end det hidtil har været tilfældet. 

Og det er noget som bestyrelsen vil se 

nærmere på i den kommende tid. 

Måske er det på tide, at vi som 

grundtvigske valg- og frimenigheder 

træder lidt mere i karakter og lader 

vores røst høre i debatten. Og vores 

forening kunne jo passende prøve at 

klæde os på til dette. 

   

 

___________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

To oplagte muligheder for at deltage i debatten og blive klogere på hvor 

man selv står: 

 

Fællesmøde på Liselund d. 21. april i samarbejde med Grundtvigske Forum. 

Tilmelding kan ske til Liselund info@liselund.dk – helst inden d. 10. april! 

 

 

ÅRSMØDET i Ågård d.9-10 juni ! se program og tilmelding andet steds i dette blad. 

Mød op – det bliver et spændende årsmøde!! 
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Regnskab for 2011 

DRIFTSREGNSKAB:   2010 

Indtægter:    

Kontingenter 0  95.750 

Renter  

Gudstjenestekursus 

1.270 

49.250                   
 1.520 

Indtægter i alt  50.520 97.270 

    

Udgifter    

Bestyrelsesudgifter 17.789  22.053 

Eksterne møder 0  0 

Gudstjenestekursus 51.195  0 

Bidrag til præstekonvent 11.713  17.448 

Møde med Grundtvigs Forum 1.050  0 

Møde i Grundtvigs Fond 248  1.144 

Årsskriftet 19.562  20.301 

Kontorudgifter 624  332 

Afholdelse af årsmøde 14.601  399 

Vedligeholdelse hjemmeside 2.668            2.668 

Kontingent Isobro 14.000  14.300 

Udgifter i alt  133.450 78.645 

Årets underskud  82.930 18.625 

Balance  50.520 97.270 

STATUS    

Aktiver:    

Sparekassen Djursland   189.258 264.373 

Tilgodehavende kontingent  0 6.385 

Aktiver i alt  189.258 270.758 

    

Passiver:    

Skyldige poster  2.623 0 

Egenkapital:    

Egenkapital 01.01.2011                  269.565  252.133 

Årets underskud                     82.930          18.625 

Egenkapital 31.12.2011            186.635 270.758 

Passiver i alt  189.258 270.758 

 

Rødvig, den 15.februar 2012, Aksel Bording, kasserer. 

Regnskabet revideret uden bemærkninger. Dog konstateres, at der ikke er opkrævet kontingent for 

2011.  

Odense, den 18.02.2012. Anders Lundsgaard. 

 

 



 

 

Regnskab for Orlovskassen 2011 

 

DRIFTSREGNSKAB:   2010 

Indtægter:    

Kontingenter 0  23.468 

Renter  947,39  1.263 

Øvrige indtægter  0 0 

Indtægter i alt  947 24.731 

    

Udgifter    

Refusioner 0  38.950 

Kontorudgifter 0  76 

Gebyrer 0  0 

Udgifter i alt  0 39.026 

Årets overskud  947 -14.295 

Balance  947 24.731 

    

STATUS    

Aktiver:    

Sparekassen Djursland   113.256 111.100 

Tilgodehavende kontingent  0 1.209 

Aktiver i alt  113.256 112.309 

    

Passiver:    

Egenkapital:    



 

 

Egenkapital 01.01.2011                  112.309  126.604 

Årets overskud                      947  -14.295 

Egenkapital 31.12.2011  113.256 112.309 

Skyldig refusion  0 0 

Passiver i alt  113.256 112.309 

 

 

 Rødvig, den 15.februar 2012, Aksel Bording, kasserer. 

 

Regnskabet revideret uden bemærkninger. Dog konstateres, at der ikke er opkrævet kontingent for 

2011.  

Odense, den 18.02.2012. Anders Lundsgaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 



 

 

 

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 ændringer til årsskriftet og adresselisten til redaktør Mette Marslund på 

marslund@live.dk  
Husk at menigheden selv er ansvarlig for at få opdateret oplysninger på 

hjemmesiden. 

Henvendelser vedr. hjemmesidens opdatering rettes til Mette Marslund marslund@live.dk 

 

______________________________________________________ 

VALGMENIGHEDER   
 
AULUM-VINDING-VIND Oprettet 1922.  Medlemstal: 573 

Formand: Inger Mechlenborg, Nørskovvej 8,  7490 Aulum. Tlf. 9613 3020  

E-mail: inger7490@hotmail.com 

Kasserer: Carsten Bjerrum, Fuglsangvej 2, 7500 Holstebro. Tlf. 9743 0220 

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 1885.  Medlemstal: 250 

Formand: Astrid Bjerggård Christensen, Mølletoften 5C, 7182 Bredsten.  Tlf. 7588 1313 

Mobil: 2917 9313  E-mail: abjc@privat.dk 

Bogholder: Bente Loft Nielsen, Ringvejen 65, 7300 Jelling, tlf. 2869 6838 
E-mail: bente@dit-bogholderi.dk 

Præst (2012): Marie Louise Odgaard Møller, Ballevej 41, 7182 Bredsten.  Tlf. 7588 1050 

E-mail:  

 
BERING    Oprettet 1876.  Medlemstal: 207 

Formand: Lars A. Christensen, Grøfthøjparken 157 G, 3 tv., 8260 Viby. Tlf.:6088 7650  

E-mail: larschristensen0611@gmail.com 

Kasserer: Else Marie Pedersen, Ustrupvej 18, 8660 Skanderborg.  Tlf. 8652 2972   
E-mail: ulstrupgaard@gmail.com 

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: fam.trelborg@mail.dk 

Kasserer: Else Marie Pedersen, Fårevej 130, 7650 Bøvlingbjerg. Tlf. 9788 5492   

E-mail:  
Præst (1998): Kurt Viggo Andersen, Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg. Tlf. 9788 5650  

E-mail: kurtvandersen@mail.dk  

 

 

http://www.friegrundtvigske.dk/
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FREDERIKSBORG   Oprettet 1909.   Medlemstal: 27 

Formand: Ida Lykke Bang, Stenvænget 15, Gadevang, 3400 Hillerød. Tlf. 4826 6512 
E-mail: bangogbang@mail.dk 

Kasserer: Reinhard Längerich, Søtoften 13, 3450 Allerød. Tlf. 4817 1265 

E-mail: reinhard@post11.tele.dk 

Præst (2002): Anne Marie Lervad Thomsen, Kystvejen 47, 8000 Århus C.  Tlf. 4825 0548  
E-mail: amlervadt@hotmail.com 

 

GJELLERUP   Oprettet 1904.  Medlemstal: 517 

Formand: Karen Marie Holm, Søndermarken 6, Hammerum, 7400 Herning. Tlf. 9711 6756 
Mobil:2514 5271 

E-mail: karenmarie@holm.mail.dk 

Kasserer: Jørgen Lynggaard Pedersen, Øster Allé 26, 7400 Herning. Tlf. 9711 9301  

E-Mail: jlp@nypost.dk 
Forretningsfører: Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast. Tlf.9720 8712 

E-mail: birgittegotze@privat.dk 

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: 136 

Formand: : Henning Ipsen, Lærketoften 12, 4281 Gørlev. Tlf. 5648 4277.  

E-mail: ipsenhh@gmail.com 
Kasserer: Helga Ipsen, Lærketoften 12, 4281 Gørlev.  Tlf. 5548 4277 

Præst (1992 ) fælles med Høve Valgmenighed:  

Iben Snell,Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose. Tlf. 5818 6542. Mobil 4035 8056 

E-mail: ibensnell@yahoo.dk                                   web: www.hoeve-havrebjerg.dk 
 

HERNING    Oprettet 1904.  Medlemstal: 590 

Formand: Laura Jepsen. 7400 Herning.  Tlf. 9726 8054   

E-mail: jepsen.laura@gmail.com 

Forretningsfører: Grethe Nielsen, Tlf. 3060 0335   
E-mail: grethe.nielsen@herningvalgmenighed.dk 

Præst (1998) fælles med Gjellerup Valgmenighed:  

Morten Kvist, Nørre 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: 1100 

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: connyanders@youmail  

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. 16-18, Skolegade 32, 7500 Holstebro.  

E-mail: phvalgm@mail.dk        Web: www.holstebrovalgmenighed.dk  

 

HØVE    Oprettet 1879.  Medlemstal: 405 

Formand: Lars Westh, Erdrup Enghave 2, 4242 Boeslunde, tlf. 5818 8561 
Kasserer: Aslaug Bugge Clausen, Ærtebjergvej 18, Tjæreby, 4230 Skælskør. Tlf.5814 1020 

Præst (1992) fælles med Havrebjerg Valgmenighed:  

Iben Snell, Sorø Landevej 306, 4561 Dalmose. Tlf. 5818 6542. Mobil 4035 8056 

E-mail: ibensnell@yahoo.dk 
Web: www.hoeve-havrebjerg.dk 
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KERTEMINDE DALBY   Oprettet 1868.  Medlemstal: 387 

Formand: Karen Louise Loldrup Ravnebjerg, Vestergade 100, 5300 kerteminde.  

Tlf. 6532 4220 
E-mail: ravnebjerg2@stofanet.dk 

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  
 

KJELLERUP OG OMEGNS  Oprettet 1917.  Medlemstal: 427 

Formand: Svend Åge Thomsen, Lindevej 30, 8620 Kjellerup.  Tlf. 8688 1941 

E-mail: sv.aage.thomsen@hotmail.com 
Kasserer: Mette Møller Nielsen,Mausingvej 2o, 8620 Kjellerup. Tlf.:86886789 

E-mail: mette.moller@nielsen.mail.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: Lotte Lolk, Arupvej 38, Arup, 7742 Vesløs.  Tlf. 9799 3376    

E-mail: lotte.lolk@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: 70 
Formand: Jens Hestbech, Gl.Kongevej 19,3. 1910 København V. Tlf 3324 8597 

E-mail: jens.hestbech@gmail.com 

Forretningsfører: Ingrid Hentze, Fjordvænget 6, 6300 Gråsten.  Tlf. 3634 1528 

Præst (2005) fælles med Vartov Valgmenighed:  

Niels Grønkjær, Løngangstræde 24.2, 1468 København K. Tlf. 3313 3031  

E-mail: ng@kvvv.dk                                   Web: www.kvvv.dk 

 

LEMVIG OG OMEGNS  Oprettet 1883.  Medlemstal: 610 

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: 145 

Formand: Aage Blicher Jepsen, Fjordbakken 8, 8900 Randers. Tlf. 8644 2085 

E-mail: maa@elromail.dk 
Kasserer: Ellen Mønsted Larsen, Fjordbakken 19, Mellerup, 8900 Randers Tlf. 8644 1818 

E-mail: emoenstedlarsen@skylinemail.dk 

Præst: (2004): Benedicte Præstholm, Byagervej 82 P, 8330 Beder. Tlf. 5090 1677   

E-mail: benedicte@hammerpraestholm.dk       Web: www.mellerupvalgmenighed.dk 

 
 

NORDDJURSLANDS   Oprettet 1948.  Medlemstal: 562 

Formand: Jens Anker Boelsmand,  Langbjergvej 10, 8961 Allingåbro.  Tlf. 8648 6635   

mailto:ravnebjerg2@stofanet.dk
mailto:gr@kdvalgmenighed.dk
http://www.kdvalgmenighed.dk/
mailto:sv.aage.thomsen@hotmail.com
mailto:mette.moller@nielsen.mail.dk
mailto:dorthe-thomas@webspeed.dk
mailto:kmravn@ofir.dk
mailto:lotte.lolk@mail.dk
mailto:klimvalgmenighed@nordfiber.dk
mailto:jens.hestbech@gmail.com
mailto:ng@kvvv.dk
http://www.kvvv.dk/
mailto:bodil-daniel@dlgpost.dk
mailto:gustav@lemvigbiogas.dk
mailto:ask@lemvig-vest.dk
mailto:spaludan@mail.dk
mailto:maa@elromail.dk
mailto:emoenstedlarsen@skylinemail.dk
mailto:benedicte@hammerpraestholm.dk


 

 

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, 8961 Allingåbro. Tlf.8648 6003 

E-mail: mail@norddjurslands-valgmenighed.dk 

  

 
ODDER   Oprettet 1886.  Medlemstal: 140 

Formand: Jens Rasmussen, Smederupvej 15, 8300 Odder.  Tlf. 8655 4277   

E-mail: jens.rasmussen.smederup@gmail.com 

Kasserer: Colin Walpole Tlf. 3049 8972 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    

Hjælpepræst: Anders Eskedal,Hammervænget 33, 8310 Tranbjerg. Tlf.8629 2504/2077 7168 

E-Mail: madsen.eskedal@webspeed.dk               Web: www.oddernettet2.dk/valgmenodder/ 
 

ODENSE   Oprettet 1883.  Medlemstal: 587 

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: 380 

Formand: Christian Balslev-Olesen, Lejrevej 23 C , 4320 Lejre. Tlf. 2487 2614  

E-mail: christianbalslev@gmail.com 
Kasserer: Ib Algot Nielsen, Lejrevej 84, 4320 Lejre. Tlf.: 4649 8480 

E-mail: ib.algot@mail.dk 

 Præst (2002): Laura Lundager Jensen, Langetoften 1, Osted, 4000 Roskilde.  Tlf. 4649 7311       

E-mail: luje@phmetropol.dk  
Hjælpepræst (2009) Christian Balslev-Olesen, Lejrevej 23 C , 4320 Lejre. Tlf. 2487 2614  

E-mail: christianbalslev@gmail.com 

 

RYSLINGE   Oprettet 1865.  Medlemstal: 880 
Formand: Karen Rosager. Lillemarksvej 30, 5750 Ringe, Tlf. 6262 2199 

E-mail: karenrosager@gmail.com 

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: 315 

Formand: Peter Møller, Bremhøj 5, Gelballe, 6640 Lunderskov, Tlf. 4017 7048 
E-mail: bremhoj@gmail.com 

Kasserer: Benny Thaysen Thomssen, Ulveryggen 9, Skanderup, 6640 Lunderskov.  Tlf. 7559 4115 

Præst (2012): Axel Jessen, Kastanie Allé 47, Skanderup, 6640 Lunderskov. Tlf. 7559 4089/ 

6018 1699 
E-mail: skanderupvalgmenighed@live.dk 
 

STEVNS   Oprettet 1884.  Medlemstal: 135 

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  
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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 

Hjælpepræst: Aksel Bording, Thorsvænge 30, 4673 Rødvig, Stevns. Tlf. 3696 4813  

E-Mail: ak.bording@gmail.com 

 

SDR. NÆRÅ  Oprettet 1874.  Medlemstal: 1326 

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: 570 

Formand: : Claus T. Eriksen, Sønderstrandsvej 78, 4400 Kalundborg. Tlf. 5950 4837    
E-mail: ct.eriksen@vip.cybercity.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: 548 
Formand: Erling Christensen, 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: www.vallekilde-

valgmenighed.dk 

 

VARTOV   Oprettet 1920.  Medlemstal: 448 
Formand: Margaretha Balle-Petersen, Sølvgade 30, 3.tv., 1307 København K.  Tlf. 3311 8173 

E-mail: margp@gmail.com 

Forretningsfører: Kurt Gotfredsen, Opnæsgård 57, 1.th, 2970 Hørsholm.  Tlf. 3195 6372  

Præst (2005) fælles med Københavns Valgmenighed:  
Niels Grønkjær, Løngangstræde 24,2 1468 København K. Tlf. 3313 3031  

E-mail: ng@kvvv.dk                                           Web: www.kvvv.dk 

 

VEJSTRUP   Oprettet 1874/75.  Medlemstal: 503 
Formand: Lone Arntzen, Albjergvej 47, 5883 Oure. Tlf.: 6228 1638 

E-mail: lonearntzen@gmail.com 

Forretningsfører: Lone Rosager Poulsen, Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg.  

Tlf. 6222 2681  eft. kl. 16 

E-mail: emlf@mail.tele.dk 
Præst (2009): Anders Carlsson, Landevejen 65, 5882 Vejstrup.  Tlf. 6228 1081 

E-mail: vejstrupvalgmenighed@vejstrupmail.dk               Web: www.vejstrupvalgmenighed.dk 

 

VRÅ    Oprettet 1900.  Medlemstal: 393 
Formand: Jens Sigh, Højskolevej 10, 9760 Vrå.  Tlf. 9898 2401 

E-mail: sighs@post.tele.dk 

Kasserer: Inger Larsen, Højskolebakken 2C, 9760 Vrå.  Tlf. 9667 1105 

Præst (2000): Lene Graarup, Vestergade 41, 9760 Vrå.  Tlf. 9898 1277 
E-mail: lene@vraahojskole.dk   
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FRIMENIGHEDER 

 
BOVLUND   Oprettet 1879.  Medlemstal: 260 

Formand: Birthe Schmidt, Bovlundbjergvej 31, 6535 Branderup.  Tlf. 7483 5191    

E-mail: 3jbn@ofir.dk 

Kasserer: Lasse Bergholdt, Buen 10, 6541 Bevtoft.  Tlf. 7451 4149 
E-mail: buen10@gmail.com 

Præst (1992): Sten Kaalø, Bovlund Bjergvej 23, 6535 Branderup.  Tlf. 7483 5143 

 

HUNDBORG  Oprettet 1893.  Medlemstal: 35 
Formand: Ole Andersen, Hundborgvej 72, 7700 Thisted.  Tlf. 2051 5543  

Kasserer: Anne Louise Haack Olsen, Todbølvej 13, 7752 Snedsted.97934606  

Præst (1998): Kurt Viggo Andersen, Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg.  Tlf. 9788 5650 

E-mail: kurtvandersen@mail.dk  
 

MORSØ  Oprettet 1871 (valgmenighed indtil 1883). Medlemstal: 1439 

Formand: Henning Poulsen, Rebslagervej 1, Solbjerg, 7950 Erslev.  Tlf. 9774 1887    

E-mail: henningkpoulsen@mail.tele.dk 

Kasserer: Elin H. Krarup, Annettesvej 4, Solbjerg, 7950 Erslev.  Tlf. 9774  1416 
E-mail: skrarup@post2.tele.dk  

Præst (2010): Hanne Dahl, Præstbrovej 347, Øster Jølby, 7950 Erslev.  Tlf. 9774 1014    

E-mail: hannedahl@hannedahl.dk 

 
  

RYSLINGE   Oprettet 1865.  Medlemstal: 544 

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 

E-mail: kasseren@ryslingefrimenighed.dk 

 

Præst (2003): Mikkel Crone Nielsen, "Kirkely", Gråbjergvej 4, 5856 Ryslinge.  Tlf. 6267 1095    

E-mail: mikkelcrone@hotmail.com 
 

RØDDING   Oprettet 1874.  Medlemstal: 800 

Formand: Gunnar E.Gram, Rødding Bakkevej 1, 6630 Rødding. Tlf.: 7484 2420 

E-mail: ann-gunnar@ofir.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: 75 

Formand: Grethe Kirk, Åvænget 4, 7700 Thisted. Tlf.: 9797 1015 

E-mail:grethekirk@forum.dk 
Kasserer: Kisser Bjerregård, Lars Kjærsvej 20, 7700 Thisted Tlf. 9797 7414   

E-mail: kisser@lite.dk 

Præst (2009): Peter Haandsbæk Jensen, Grønlandsvej 2, 7700 Thisted. Tlf: 4243 0957 

E-Mail: plutovej@gmail.com 

 
TRÆNGSTRUP/FARSØ  Oprettet 1888.  Medlemstal: 98  

Formand: Per G. Pedersen, Bjergvang, 9640 Farsø.  Tlf. 9863 1258 

Kasserer: Bent Jensen, Nyrupvej 8, 9600 Aars.  Tlf. 9862 1937 

E-mail: kjeldgaard@mail.tele.dk 
Præst (1984): Ole Beck, Trængstrupvej 99, 9541 Suldrup.  Tlf. 9865 323 

E-mail: ole@becks.dk  
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SYDFYNS   Oprettet 1991.  Medlemstal: 129 

Formand: Birthe Wennerfeldt, Aspedam 2, 5881 Skårup. Tlf.  6223 1291  

E-mail: b.wennerfeldt@mail.dk 
Kasserer: Jürgen R. Braun, Vindeby Pilevej 3, 5700 Svendborg. Tlf. 6222 5633  

E-mail: kasserer@sydfynsfrimenighed.dk 

 Præst (2007):Bodil Greve Schüle Schmidt, Lindevej 11, 5900 Rudkøbing. Tlf.  

/mobil 2057 4031. Træffetid kl.17-18 på kontoret.   

E-mail: Bodil-Schmidt@hotmail.com               Web: www.sydfynsfrimenighed.dk 

 

ÅGÅRD   Oprettet 1887.  Medlemstal: 440 

Formand: Viggo Jensen Brakkervej 36, 6040 Egtved.  Tlf: 7555 3890 

E-mail: vig@jensenmail.dk   
Forretningsfører: Bjarne Iversen, Toften 20, Gravens, 6040 Egtved.  Tlf. 7555 3765     
E-mail: frimenigheden@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:     Hanne Dahl, Præstbrovej 347, Øster Jølby, 7950 Erslev.  Tlf. 9774 1014    
   E-mail: hannedahl@hannedahl.dk 

 

Næstformand: Vibeke Hein, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse 

                      Tlf.: 4232 4717/2019 8990 . E-mail: info@liselund.dk 

   
Kasserer og sekretær:  Aksel Bording, Thorsvænge 30, 4673 Rødvig, Stevns   

   Tlf. 3696 4813. E-mail: ak.bording@gmail.com 

 

Redaktør:    Mette Marslund, Landevejen 130, 5883 Oure 
    Tlf. 6228 1328/ 2371 6568. E-mail: marslund@live.dk  

 

Medlem:          Jens Anker Boelsmand, Langbjergvej 10, 8961 Allingåbro. 

                      Tlf.: 8648 6635. E-mail: boelsmand@elromail.dk 
 

 

 

      

SUPPLEANTER 
 
Sjælland:    Laura Lundager Jensen, Langetoften 1, Osted, 4000 Roskilde, Tlf. 4649 7311    

Fyn:    Solveig Rauer, Stationsvej 26, 5792 Årslev. Tlf. 6599 2865   
Jylland:    Karen Marie Holm, Søndermarken 6, Hammerum, 7400 Herning. Tlf. 9711 6756 

 
 

REVISORER 
   

   Anders Lundsgaard, Poppelvej 35, 5230 Odense M.  Tlf. 2042 8085 

Suppleant:     Esben Hansen, Nørrebyen 30, Solbjerg, Erslev. Tlf 9774 1505 

Orlovskasse:   Anders Lundsgaard, Poppelvej 35, 5230 Odense M.  Tlf. 2042 8085 
Suppleant:     Esben Hansen, Nørrebyen 30, Solbjerg, Erslev. Tlf 9774 1505 

 

Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Årsskrift 2012. 

Redaktør: Mette Marslund (ansv.) Tryk: Trykteam. Svendborg. 
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