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Københavns Valgmenighed (1890-2013) & Vartov 

Valgmenighed (1925-2013) 

Historien om vore to menigheder er historien om nære venner der 

skilles, men ikke går hver sin vej, og som derfor uden stor bitterhed 

kan mødes og genoptage det nære venskab.  

 

Vartovkredsen 

  Historien er fortalt mange 

gange og mange steder, derfor 

skal den kun ridses kort op her. 

Den begynder i Frederikskirken 

på Christianshavn  (som i dag er  

 

 

Christians-kirken), i den kreds af 

vakte der fra 1832 samledes om 

Grundtvigs aftensangsgudstjen- 

ester og som fulgte ham i 1839 

til Vartov. Her blev de kernen i 



 

 

den frie kreds, der efterhånden 

samledes om hans forkyndelse. 

Da Grundtvig døde i 1872, 

drøftede man i kredsen 

muligheden af at danne en 

valgmenighed; det var blevet 

muligt med valgmenighedsloven 

af 1868, men myndighederne 

udnævnte den præst, kredsen 

gerne ville have, nemlig C. J. 

Brandt, og med udnævnelsen 

forsvandt den ydre anledning til 

valgmenighedsdannelse. 

  Samtidig begynder den 

politiske og ideologiske kamp 

mellem venstre og højre og 

mellem venstrefolkene indbyr-

des, mange af grundtvigianerne i 

hovedstaden var reelt mere 

forbundne med borgerskabet 

end med venstrebønderne ude i 

landet. En anden kamp udspiller 

sig samtidigt, nemlig kampen 

mellem på den ene side 

”brandesianere”, ”materialister”, 

”fritænkere”, dvs. alle dem der 

forstår sig selv som ”det 

moderne gennembruds mænd” 

og på den anden side dem der 

opfattede sig selv som kristne og 

som igen bestod af flere 

grupperinger, fx Indre Mission 

og grundtvigianere. Her er 

mange alliancer på kryds og 

tværs mulige og mange 

modsætninger af principiel og 

personlig art kan komme og 

kommer til udtryk. Den 

grundtvigske bevægelse får, ikke 

kun i København, en venstre– og 

en højrefløj, også kaldet 

”nygrundtvigianere” og ”gam-

melgrundtvigianere”, de er fx 

meget uenige i bibelsynet og 

også ofte politisk uenige.  

  Alle disse modsætninger (og 

adskilligt flere) er til stede, da 

Vartovkredsen i februar 1890 

skal stemme om, hvem man vil 

opfordre til at søge embedet 

som C. J. Brandts efterfølger. Et 

stort flertal i kredsen går ind for 

sognepræsten i Vig og 

Asminderup, Frederik Jungersen, 

som havde været en aktiv 

deltager i tidens debatter helt fra 

begyndelsen af 1870’erne, men 

som i en artikel i 1885 om 

præstens stilling havde vovet sig 

ind i det der kaldes ”forfat-

ningskampen”, hans indlæg 

opfattedes som vendt mod 

regeringen. Et mindretal i 

kredsen ønsker Brandts sviger-

søn pastor Monrad i Køge som 

deres præst, Monrad var ikke 

kendt i samme grad i offent-

ligheden, men havde tilsluttet 



 

 

sig Jungersens udtalelser om 

præstens stilling. Kultusmini-

steriet bliver forespurgt om sin 

holdning og svarer i et brev, at 

der har været en samtale 

mellem ministeren og konseils-

præsidenten (Estrup) og at 

Jungersen ikke vil blive indstillet 

til præst i Vartov, man har 

derimod intet at indvende mod 

Monrad. 

  Mange og lange forhandlinger 

følger, resultatet bliver at 

kredsen i Vartov deles i to, én 

der vil blive i den gamle kirke og 

derfor må slutte sig til den præst 

regeringen ansætter ved stiftel-

sen, som Vartov på dette 

tidspunkt stadig er, og én der vil 

danne valgmenighed med 

Frederik Jungersen som præst. 

 

Københavns Valgmenighed af 

1890 

  Hvem er så denne i dag 

næsten glemte Jungersen? Født 

1836, som ung æstetisk og 

kulturelt interesseret, læser 

Søren Kierkegaard, men også 

naturvidenskab, begynder at 

læse teologi og opfordres til at 

gå ind i Vartov kirke.  Det gør 

han så. FJ skildrer mange år 

senere sit møde med grundt-

vigianismen således: ”Da jeg 

traadte ind i Vartov Kirke, lød 

der en livlig Kæmpevisetone den 

nu saa bekendte: Guds 

Menighed, syng for vor Skaber i 

Løn, Engle synge med! For første 

Gang fik jeg her indtrykket af 

den syngende Guds Menighed, 

der blandede sine Lovsangstoner 

med Englenes. - Og nu paa 

Prædikestolen en gammel Mand 

med kridhvidt Haar og Skæg, 

hvis Prædiken jeg vel ikke 

forstod, men som paa mig 

gjorde et siden for alle Tider 

uudsletteligt Indtryk af at være 

hjemme i det Fredens Rige, som 

jeg så inderligt længtes efter. 

Her følte jeg paa én gang noget 

overjordisk stort og dog noget 

så hjemligt, at jeg ikke mere 

kunne løsrive mig derfra”. Og 

senere:” Her mødte jeg det nye 

og friske, det glade genfødte 

Kristenliv, her fik jeg et Indtryk 

af Herrens Nærværelse i sin 

Menighed”. Jungersen skildrer 

hvordan han finder fred i sin 

”Sjælekamp” og skriver at han 

aldrig har hørt mage til: ”denne 

dybe, rolige tilforladelige Hjem-

følelse over for Guds Riges 

Nærværelse midt i denne 

syndige Verden”. Han er også 



 

 

kritisk over for Grundtvigs 

forkyndelse: ”Naar han nemlig 

idelig talte om Menigheden, 

savnede jeg en Henvendelse til 

den enkelte, og der var Kroge i 

min Sjæl, hvor Søren 

Kierkegaard efterhånden lyste 

for mig.” 

  Forholdet mellem fællesskabet 

og den enkelte er her over 150 

år efter den unge, eller måske 

snarere ældre, Jungersens over-

vejelser stadig helt relevante. 

 

 

 

 
 

 

Immanuelskirken. 

  Ved menighedens stiftelse den 

9.juni består den af 101 mænd 

og 140 kvinder, man opfatter sig 

selv som den ”ikke fine del af 

Vartovkredsen”, men er alligevel 

i stand til i 1893 at rejse en 

kirke med plads til 800 

mennesker. Nogle i menigheden  

 

 

ønskede at kirken skulle hedde 

Irenæuskirken for at minde om  

at Grundtvigs læsning af 

Irenæus havde ført ham frem til 

erkendelsen at den kristne 

menighed er ældre end NT. 

Kirken, der kommer til at ligge 

på det indre Frederiksberg får 



 

 

navnet Immanuelskirken, men 

udtrykker i hele sin indretning 

og kunstneriske udformning, det 

den er ramme om, nemlig en 

grundtvigsk menighedsfor-

ståelse. Ved siden af kirken 

bygges kirketårn, menighedssal 

og et boligkompleks med 

lejligheder. 

  Kirken er tegnet af Andreas 

Clemmensen og udsmykket både 

udvendigt og indvendigt af 

brødrene Skovgaard og N. 

Larsen-Stevns, der var 

medlemmer af menigheden. 

Kirken er et ”Gesamtkunstwerk” 

i skønvirkestil og gør derfor 

kunstnerisk gældende, at 

hånden kan pege på ånden, det 

synlige på det usynlige. Når man 

sidder som deltager i 

gudstjenesten kan man ikke 

undgå at se og mærke, hvordan 

alterbilledet, der viser 

menighedens fødsel ved 

pinsedåben så at sige forlænges 

ud i kirkerummet, kunsten er 

tænkt til at virke, forkyndelsen 

er ikke kun åndelig. Først ved 

udgangen ser menigheden et 

krucifiks. 

  Forholdet til Vartovkredsen 

bliver allerede sommeren 1890 

igen venskabeligt, ikke mindst 

på grund af pastor Monrad, der 

fik embedet som præst ved 

Vartov. Gennem årene har man 

mange fælles arrangementer. 

  En valgmenighed kan kun 

bestå og trives, hvis dens 

medlemmer ikke bare ønsker 

det, men også yder en indsats 

for at det skal ske. Efter 

Jungersen har der været 

forskellige præster i Københavns 

Valgmenighed, de har ydet en 

fortræffelig indsats, skiftende 

menighedsråd har brugt mange 

timer på arbejdet. Organisterne 

har været usædvanligt kompe-

tente. Alligevel, engang var der 

næsten 700 medlemmer af 

menigheden, i dag er vi ca. 70, 

men antallet er til gengæld 

nogenlunde stabilt.  

 

 

 
 

 



Kredsen bliver til Vartov 

Valgmenighed 

  Vartov Hospitals ca. 400 

’lemmer’ og en del af ’den frie 

menighed’ fik som nævnt C.J. 

Brandts svigersøn, J.H. Monrad 

som præst i 1890, da ministeriet 

ikke ville godkende Fr. 

Jungersen, og V.J. Hoff i 

Ubberup ikke ville forlade sin 

valgmenighed. Det varede dog 

ikke længe, før man i Vartov 

igen skulle i gang med at finde 

ny præst: Monrad blev opfordret 

til at blive præst ved 

Marmorkirken (eller rettelig 

Frederiks Kirke), som den 

magtfulde C.F. Tietgen havde 

færdiggjort 145 år efter, at 

byggeriet var påbegyndt. 

Tietgen ønskede, at Monrad med 

menigheden fra Vartov skulle 

danne kernen i en grundtvigsk 

menighed København. Monrad 

tog imod opfordringen i 1894, og 

en mindre del af menigheden 

fulgte ham. Til gengæld tog V.J. 

Hoff nu imod embedet som 

præst i Vartov, hvor han forblev 

til sin død i 1907. Han stiftede 

sammen med Monrad og 

Jungersen ’Kirkeligt Samfund af 

98’ og blev dets første formand. 

Da Vartovs næste præst, provst 

Anders Andersen døde i 1919 

besluttede Københavns Magi-

strat at nedlægge embedet som 

hospitalspræst ved stiftelsen. 

Det var allerede et årstid 

tidligere blevet klart, at man 

ville flytte hospitalet. Man 

nedsatte derfor et udvalg, der 

skulle undersøge, hvordan 

menigheden kunne fortsætte. 

Myndighederne tilbød at udskille 

lidt fra Vor Frue sogn og fra 

Helligåndssognet, så der kunne 

etableres et lille sogn ved Vartov 

kirke. Provst Andersen foreslog, 

at man skulle overgå til at være 

valgmenighed, men mange var 

skeptiske overfor tanken, fordi 

menighedskredsen svandt ind, 

og københavnerne også dengang 

i flæng benyttede alle byens 

kirker. De mange overvejelser 

og diskussioner endte dog med, 

at menigheden den 26. Maj 1920 

modtog kongelig anerkendelse 

som valgmenighed. Og kommu-

nen tilbød leje af kirken til kr. 25 

om året og forkøbsret i 15 år. 

Efter fem år havde man fået 

samlet penge sammen til at 

kunne købe kirken. 

  Vartov Valgmenigheds første 

præst blev Hemming Carsten-



 

 

sen, som desværre efter få år 

måtte opgive sin gerning. Han 

blev afløst af Th. Balslev, der 

kom fra frimenigheden på Mors. 

Han var Vartovs præst i 35 år og 

fik stor betydning for menighed-

ens udvikling. Han blev efterfulgt 

af Hakon Mandøe, 1960 – 1967, 

hvorefter J. Schultz tiltrådte midt 

i endnu et problem med kirkens 

orgel. Det blev løst på bedste 

måde: Poul-Gerhard Andersen 

byggede et nyt orgel med nitten 

stemmer med økonomisk 

bistand fra Det Kongelige 

Danske Musikkonservatorium, 

der til gengæld fik et 

fremragende instrument til 

rådighed. Schultz fik stor 

betydning for udviklingen af 

gudstjenesteformen, ligesom 

han udformede nye kollekter og 

udgav artikler om salmevalg. 

  Der var og er mange praktiske 

udfordringer forbundet med at 

overtage en gammel kirke-

bygning: fundamentet af 

tømmer viste sig at være ved at 

rådne væk efter dræning af 

naboejendommenes kældre, 

deraf følgende revner i facaden, 

tagreparationer, indlægning af 

elektrisk lys, reparation og 

senere udskiftning af orglet, 

etablering af en præstebolig og 

et menighedslokale og restaure-

ringer. Det har tit set sort ud fra 

en økonomisk betragtning, men 

gaver og arv fra menighedens 

medlemmer og en stor konkret 

indsats fra alle har skabt 

fællesskab, så Vartov 

Valgmenighed fortsat samles i 

Lønganstræde. 

 

 

Menighederne  

  I 1979 stod både Vartov 

Valgmenighed og Københavns 

Valgmenighed uden præst og 

uden mulighed for at lønne en 

præst fuldt ud, og man enedes 

om et samarbejde: fælles præst. 

Det blev Torben Damsholt, og 

det blev fælles menighedsmøder 

og efterhånden også fælles 

kirkeblad, studiekredse, rejser 

osv.  

  Menighederne er i 2013 på 

mange måder vokset sammen, 

men føler stadig en loyalitet over 

for historien, den fælles og den 

adskilte. 

  Kirkerne i Københavns centrum 

er i dag en slags valgmenig-

hedskirker, mange går til 

gudstjeneste, der hvor de møder 

en forkyndelse og nogle 



 

 

mennesker – ofte ligesindede - 

de kan tale med. Sådan er det. 

Men de grundtvigske menig-

heder skulle gerne være 

kendetegnet ved at medlem-

merne respekterer hinandens 

forskelligheder og med det 

udgangspunkt er ”ramme om et 

kirkeligt og folkeligt liv i frihed, 

uden forfatning, kun med troens 

bekendelse fælles og med en 

forkyndelse og lovsang svarende 

dertil, med samling om dåb og 

nadver. Dér ville ingen kunne 

optræde med eneret på 

sandheden.”  Sådan udtrykker 

de to valgmenigheders første 

fælles præst Torben Damsholt 

hvad en valgmenighed bør være.  

  Peter Hedegaard skrev i 

Årsskrift 2012, at folkekirken 

kun kan revitaliseres fra neden, 

dvs. af autonome menigheder 

inden for folkekirken. Det har 

han ret i. Vi forsøger. 

 

 
 

 

Årsmødet 2013… Det bliver spændende at være værter for 

årsmødet 2013. Vi har tilrettelagt et program, der kredser om hvad 

et fællesskab er i dag! 

   Vibeke Hein                           JensHestbech 

   formand VV    formand KV 



 

 

Program for årsmødet 2013 
 

Lørdag den 8. juni 

Kl. 13 ankomst til Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24 - registrering

 NB: der er ikke mulighed for at spise på Borups Højskole, så 

frekventer et af byens mange spisesteder inden ankomst 

Kl. 14 Foredrag ved biskop Holger Jepsen: Hvad er et kirkeligt fællesskab i 

dag 

Kl. 15.15 Kaffe med kage 

Kl. 15.45 Generalforsamling 

Kl. 18 Middag i Vartov, Farvergade 

Kl. 20 Vartov Kirke: Vibeke Hein fortæller om kirken, salmesangsaften ved 

Jens Smærup Sørensen og med Inge Bønnerup ved orglet 

Kl. 21.30 Natmad og samvær i Vartovs store sal 

 

Søndag den 9. Juni 

Kl. 09.30 Gudstjeneste  ved Niels Grønkjær i Immanuelskirken,  

 Efter gudstjenesten fortæller Jens Hestbech om kirken 

Kl. 11.30 Afgang med Metro til kanalen, hvor vi indtager medbragt frokost ’på 

havet’ 

Kl. 14 Foredrag på Borups Højskole ved dr.phil. Hans Hauge: Samfund og 

fællesskab 

Kl. 15 Kaffe med kage – og farvel 

 

 

Tilmelding: 

Man tilmelder sig til egen præst, som derefter senest den 1. maj sender en 

samlet tilmelding for menigheden til Vibeke Hein, vibekehein@liselund.dk eller 

Liselund, Slotsalléen 44, 4200 Slagelse. Særlige forplejningsbehov samt 

gangbesvær bedes oplyst ved tilmelding. 

 

Betaling:  

Pris for hele mødet (uden overnatning) er kr. 600,-. Deltagelse kun lørdag kr. 

400,-, kun søndag kr. 300,-. Børn under 8 år gratis, over 8 år halv pris. 

Menigheden indbetaler det fulde beløb for tilmeldte medlemmer og hæfter for 

egne medlemmers betaling. Betaling skal ske senest den 15. maj til reg.nr. 

6194-4170277452 eller via hjemmesiden www.kvvv.dk 

(medlemskab/anden betaling) 

 

mailto:vibekehein@liselund.dk
http://www.kvvv.dk/


 

 

Indkvartering: 

Københavns Valgmenighed og Vartov Valgmenighed er placeret i hjertet af 

henholdsvis Frederiksberg og København uden naboer i form af højskoler eller 

efterskoler, der kan lægge senge til årsmødets deltagere. Til gengæld er der 

mulighed for at lægge billet ind på en seng hos medlemmer fra de to 

værtmenigheder – kontakt Klaus Skovsted: tlf. 3956 4617, kl.skovsted@mail.dk . 

Alternativt vrimler det med hoteller i byen – fx Cabinn på Vodroffsvej 55, 

Frederiksberg med enkeltværelser fra kr. 495, dobbeltværelser fra kr. 625 

(www.cabinn.com, telefon 35361111). 

 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen 2013  

 

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

pr. mail til formænd og præster inden mødet) 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab for 2012, (se årsskriftet) herunder fastsættelse af kontingent for 2013 

5. Valg til bestyrelse. På valg er: 

    Vibeke Hein (Vartov Valgmenighed), Mette Marslund (Vejstrup Valgmenighed) og  

    Karen Marie Holm (Gjellerup Valgmenighed) der for nylig er trådt ind som  

    suppleant for Hanne Dahl. (alle er villige til genvalg) 

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

    Sjælland: Laura Lundager Jensen, Osted Valgmenighed(villig til genvalg) 

    Fyn: Solveig Rauer, Sdr. Næraa Valgmenighed (villig til genvalg) 

    Jylland: vacant 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Orlovskassen 

a) Beretning 

b) Regnskab for 2012  (se årsskriftet) 

c) Fastsættelse af kontingent for 2013 

d) Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. evt. 

 
Punkter som ønskes optaget på dagsordenen skal sendes til formand Vibeke Hein 

senest d. 25. maj 

mailto:kl.skovsted@mail.dk
http://www.cabinn.com/


 

 

NYT om og til menighederne 
 

  Foreningen af grundtvigske 

Valg- og Frimenigheder har fået 

ny formand. Det er Vibeke Hein. 

Som vi meddelte i nyhedsbrevet i 

januar har Hanne Dahl af private 

grunde været nødt til at flytte 

embede. Bestyrelsen har bedt 

næstformand Vibeke Hein om at 

være den nye formand. Efter 

valget vil bestyrelsen igen 

konstituere sig. 

  Vi takker Hanne for hendes 

indsats som formand og håber, at 

hun har fundet sig til rette med 

jobskiftet. 

  Hanne har lovet, at hun stadig 

vil være tilknyttet vores 

menighedsskole/efteruddannelses 

projekt, og det er vi glade for. 

  Udover Morsø Frimenighed, er 

der også en del andre 

menigheder, som skal have ny 

præst i nærmeste fremtid. Vi 

håber, at de alle får held til at 

tiltrække egnede og stærke 

kandidater, der kan løfte 

menighederne og være med til at 

bære den grundtvigske tanke om 

frie menigheder videre. 

     De menigheder, der skal have 

ny præst er: 

 

 

  Høve-Havrebjerg, hvor Iben 

Snell har opsagt sin stilling pr 1. 

maj for at blive præst for den 

danske menighed i Spanien.  

  Aulum-Vinding-Vind, hvor Kjeld 

Sloth har opsagt sin stilling pr. 1. 

maj. 

  Bøvling/Hundborg, hvor Kurt V. 

Andersen går på pension fra  1. 

juli. Menighederne har allerede 

fundet en afløser for ham. Det er 

Marianne Nørgaard Gyldenkærne, 

der har været præst i den danske 

kirke i Paris. 

  I Trængstrup-Farsø Frimenighed 

går Ole Beck på pension. 

Menigheden har besluttet ikke at 

ansætte en ny præst for 

nuværende, men at fortsætte og 

bruge vikariende præster til at 

varetage deres gudstjenester og 

kirkelige handlinger. 

   I skrivende stund ved vi endnu 

ikke, om Holstebro også skal til at 

finde ny præst, for det vil jo blive 

afgjort ved bispevalget i 

Haderslev, hvor Peter Hedegaard 

som bekendt stiller op. 

  I det forløbne år har bestyrelsen 

været optaget af vores nye 

projekt omkring menighedsskole 

og efter-uddannelsescenter. Det 



 

 

er vores håb, at menighedsskolen 

allerede vil kunne komme til at 

fungere fra efteråret, og vi 

arbejder videre på at etablere et 

grundtvigsk baseret efteruddan-

nelsescenter for præster. I vil 

kunne læse mere om dette 

projekt på de kommende tema- 

sider. 

  En af de sager, som bestyrelsen 

har arbejdet med i de seneste år, 

nemlig sagen om Sydfyns 

Frimenigheds brug af sognekirke, 

er afsluttet. Ombudsmanden har 

afvist at tage sagen op og 

hermed sluttes den. Men 

problemet omkring frie menig-

heders brug af sognekirker er 

næppe slut. Mange af de 

nystiftede frie menigheder på den 

kirkelige højrefløj har også fået 

problemer med dette, og i det 

omfang vi har mulighed for at 

samarbejde med dem, vil 

foreningen naturligvis gøre det, 

da det også er i vores interesse, 

at reglerne for brug af 

sognekirker er tilstrækkelig 

rummelige, så de frie menigheder 

har steder at holde deres 

gudstjenester.  

   Bestyrelsen har endnu engang 

forsøgt at henvende sig til 

skatteministeriet vedr. vores 

muligheder for at få skatte-

oplysninger på vores medlem-

mer. Der er sendt brev til 

skatteministeren, og vi afventer 

svar, så vi kan lukke denne 

meget langstrakte sag til 

nogenlunde tilfredshed for alle 

parter. Det er klart, at vi ikke får 

alle vore ønsker opfyldt, men 

håber på en løsning, som kan 

løse de flestes problemer. 

   Og så hjemmesiden! Vi er nu i 

fuld gang med at skabe en ny 

hjemmeside, som gerne skulle 

blive smuk, overskuelig og nem 

at bruge for alle. I den anledning 

har vi bedt menighederne 

indsende billeder til brug for 

deres præsentation på siden, og 

vi håber, at mange vil gøre brug 

af denne mulighed. Som hidtil vil 

det være menighedernes eget 

ansvar at opdatere de oplys-

ninger om menigheden, der ligger 

på siden.  

Bestyrelsen    

   

Kommende årsmøder: 

 

2014 –Vejstrup Valgmenighed 

2015 – Rødding Frimenighed  

2016 – Ryslinge 

Valgmenighed og Ryslinge 

Frimenighed



 

Tema:  

Den ny menighedsskole/efteruddannelse
 

  Der skal oplysning og 

uddannelse til. Det var en af 

konklusionerne på Årsmødet 

2012. Fra mange sider blev der 

efterlyst muligheder for at ruste 

både præster og menigheder 

bedre og slå et slag for den 

grundtvigske anskuelse og 

kirke/menigheds-tanke, og  gøre 

et stykke arbejde for en generel 

indføring i evangelisk/luthersk 

kristendom.  Det resulterede i, at 

bestyrelsen tog initiativ til at 

samle en gruppe af dem, der 

havde ytret sig i den anledning 

med henblik på at starte et 

oplysnings-  og uddannelses-

projekt i de frie menigheder. 

  På det første møde blev vi enige 

om, at projektet skulle bestå af to 

dele. Den ene del skulle være en 

menighedsskole, der skulle give 

undervisningstilbud til menighed-

erne og deres medlemmer, både 

børn og voksne, og fremme viden 

og kendskab til grundlæggende 

evangelisk-luthersk kristendom 

og den grundtvigske tanke.  Den 

anden del skulle være et 

efteruddannelsestilbud til de  

 

 

 

mange præster, der ikke altid 

synes, at den efteruddannelse, 

der udbydes, indeholder tilstræk-

kelig teologisk tyngde. 

Tilbuddene skal naturligvis ikke 

blot været rettet mod de frie 

menigheder, men også tilbydes til 

almindelige sognemenigheder. 

    Det er et stort projekt, og det 

kræver mange kræfter og midler 

og tid. Men vi håber, at vores 

anstrengelser vil munde ud i et  

godt, nyt og levedygtigt grundt-

vigsk  forum til gavn for mange 

mennesker. 

    Menighedsskolegruppen er 

efterhånden kommet så langt, at 

vi måske vil kunne gå i gang 

allerede til efteråret.  Det kan I 

læse mere om i den første artikel. 

  Efteruddannelsesprojektet er af 

flere årsager lidt vanskeligere at 

få startet, idet det bl.a. kræver 

mere finansiering.  Derfor vil det 

nok først se dagens lys senere. 

Men gruppen arbejder stadig 

videre, og vi håber snart at kunne 

fortælle mere om det. 

  Vi håber, at menighederne vil 

tage godt imod tilbuddene og 

komme med ideer, samt 

naturligvis benytte sig af dem.



Den Grundtvigske Menighedsskole 

  

  I de senere år er der sket en 

ændring i de frie menigheders 

medlemsskare. De nye folk, der 

heldigvis kommer til har ikke 

nødvendigvis deres familierødder 

i det grundtvigske, men er blevet 

interesseret i en fri menighed, 

fordi de møder præsten f.eks. i 

friskolen, hvor deres børn går, 

eller i lokale sammenhænge. 

Disse mennesker er ikke altid 

fortrolige med kristendommen, 

og den grundtvigske forståelse af 

kirke og menighed.  

  En del af de, der har rødder 

langt tilbage i de frie menigheder 

har heller ikke nødvendigvis 

længere den viden omkring det 

grundtvigske og evangelisk/-

lutherske, som tidligere tiders 

generationer havde. Det er der 

mange årsager til, ikke mindst at 

faget kristendom ikke længere 

tages alvorligt i mange skoler, og 

at kristendom i det hele taget slet 

ikke tages alvorligt i det danske 

samfund. Basal viden om 

bibelhistorie, evangelier, højtider 

og gudstjeneste mangler, ligesom 

meget få synes at have forståelse 

for, hvad evangelisk luthersk 

kristendom er og hvad den 

grundtvigske anskuelse er. 

 

   

Hertil kommer, at der i debatten 

om den danske Folkekirke 

efterhånden er så meget fokus på 

det udvendige og organisatoriske 

og financielle, dvs. på institu-

tionen, fremfor fokus på det 

væsentlige, nemlig evangeliets 

forkyndelse og den klare tale i 

kirken. Der tales meget om 

”mere kirke for pengene”, men 

mange steder synes man at 

mene, at det bør betyde mere 

organisation, mere styring og 

mere struktur. Vi mener derimod, 

at der mangler viden og 

oplysning om kristendommen og 

klar luthersk/evangelisk forkynd-

else, så der igen kan fremstå et 

myndigt lægfolk, der kan stille 

krav til deres præster og forholde 

sig vidende og kritisk til 

institutionernes forsøg på at styre 

kirken ovenfra. Kun sådan 

forbliver Folkekirken folkets kirke. 

Og kun sådan fremmer man 

kristendommen. Derfor er der 

brug for oplysning og uddannelse 

på mange niveauer. 

  Udkastet til vores formålspara-

graf for menighedsskolen lyder 

således: 

  Formålet med menighedsskolen 

er at opbygge, oplyse og 

myndiggøre menighedernes med-



 

 

lemmer til arbejdet i menigheden 

og samfundet, samt at vække 

interesse for kristendom og 

kirkeliv i den evangelisk/lutherske 

og grundtvigske tradition. 

  Det ville naturligvis være det 

bedste, hvis vi kunne etablere et 

kursuscenter, hvor mennesker 

kunne mødes og hente viden og 

inspiration til arbejdet i 

menigheden. Men denne model er 

både dyr og vanskelige at få 

etableret. 

  Derfor har vi valgt at 

menighedsskolen skal være 

opsøgende, og baseres på 

”rejsehold” af undervisere, der 

kan tilbyde kurser til menigheder, 

både de frie og sognemenig-

hederne. Dette skal naturligvis 

ske i samarbejde med 

menighederne selv og med 

præsterne, så de får mulighed for 

at sætte deres eget præg på 

indhold og form.  

   Vi ved godt, at der allerede 

foregår meget solid og udmærket 

undervisning rundt om i 

menighederne. Det har vi ikke 

tænkt os at konkurrere med. 

Derimod skal vores initiativ ses 

som en hjælp til menigheder og 

præster, så opgaven med at 

uddanne og myndiggøre menig-

heden kan løftes af flere og 

således gøres mere overkom-

melig. 

  Det er vigtigt for os, at 

underviserne på ”rejseholdet” er 

kompetente folk, der er vidende 

om kristendommen og som 

samtidig er gode formidlere. Vi vil 

forsøge at samle hold i de 

forskellige landsdele, så 

rejseudgifter kan holdes på et 

minimum. På længere sigt håber 

vi, der vil kunne etableres 

egentlige kursuscentre, bl.a. på 

Liselund, hvor grupper fra de 

forskellige menigheder kan 

komme og få viden og 

inspiration. Liselund blev jo 

oprindelig skabt netop som 

kursusted og inspirationssted for 

de frie menigheder og deres 

præster. 

  Vi vil tilbyde kurser af forskellig 

længde. Det kan være weekend- 

kurser eller endagskurser, eller 

evt. aftenkurser en fast ugedag 

over en længere periode. 

Kurserne vil centrere sig omkring 

et enkelt tema, såsom højtiderne, 

dåb, nadver, kristen etik,  

kirkehistorien, bibelkendskab, 

introduktion til Luthers tanker 

mv. Mulighederne er mange, og 

der vil blive lyttet til menig-

hedernes behov samtidig med at 

der vil blive lagt vægt på de 

basale kundskaber. Relevante 



 

 

bibeltekster og salmer vil blive 

inddraget, ligesom billedmateriale 

og musik. En gudstjeneste eller 

andagt med vægt på kursets 

tema vil også indgå i forløbet.   

  Selve kursets udformning vil 

indrette sig på menighedernes 

behov, men tanken er, at der skal 

tilbydes undervisning for både 

børn og voksne, så det bliver en 

aktivitet for hele familien. 

Undervisningen skal ikke nødven-

digvis foregå for begge grupper i 

samme lokale, men derimod 

parallelt, så den kan målrettes de 

forskellige aldersgrupper. 

  Tanken er, at den enkelte 

menighed og dens medlemmer 

selv finansierer kurserne og 

betaler transport og evt. et 

beskedent honorar til rejse-

holdets undervisere og hvad der i 

øvrigt måtte være af omkost-

ninger. Men vi har også talt om, 

at der kunne etableres en 

”kursuskasse” i lighed med 

orlovskassen, så menighederne 

kunne sende deres medlemmer 

og præster på efteruddannelse 

eller få finansieret kurser tilbudt 

af rejseholdet. 

  Vi håber at komme så langt, så 

vi kan sende brochurer og 

kursustilbud ud i løbet af 

sommeren. Vi håber også, at 

dette tiltag vil blive mødt positivt. 

  

 Menighedsskolegruppen 

Aksel Bording, Vibeke Hein, Ina 

Balle Aagaard, Anne Marie 

Neimann og Mette Marslund 

 

 

 

Mere ordentlig teologi til præster 

En grundtvigsk baseret teologisk efteruddannelse 

 

Hvorfor teologisk efteruddannelse? 

  Der skal være klar teologisk tale 

i kirkerne. Det teologiske blik på 

menneskelivet får man ikke andre 

steder; derfor er det vigtigt, at 

gudstjeneste og prædiken ikke er 

en sludder for en sladder. Som 

præster i grundtvigske menig-

heder, oplever vi, at menigheden  

 

 

netop forventer, at præsten har 

noget ordentligt at sige. Den 

forventning trives forhåbentligt 

ikke kun i det grundtvigske, men 

den trives i alt fald her. Det 

fremgik også på årsmødet 2012, 

hvor flere røster ytrede, at vi ikke 

skal smide kristendommens 



 

 

arvesølv ud, men at vi skal pudse 

det op og forholde os til det.  

  Det er vel de fleste præsters 

erfaring, at hvis man skal skrive 

gode prædikener, kræver det, at 

man selv har – eller rettere 

kontinuerligt får – noget at øse af 

(derfor tager de fleste præster sig 

også tid til at læse skønlitteratur 

f.eks.). Men for at have noget at 

øse af kræves det også, at man 

indimellem kan fordybe sig i 

teologien og den teologiske 

tradition - og det kan for mange 

præster virke uoverskueligt at 

finde tid og kræfter til at gøre på 

egen hånd. Det kræver som regel 

sammenhængende tid og også 

gerne nogle andre at diskutere 

med og lade sig inspirere af.  

  Den almindelige efteruddan-

nelse af præster i Danmark er 

ikke altid særlig teologisk 

orienteret, men sigter måske 

også på at være et diskus-

sionsforum for de mere praktiske 

problemer og udfordringer, man 

som præst kan støde på i 

hverdagen. Det kan være godt 

nok. Men vi hører fra mange 

kolleger, at de tørster efter gode 

teologiske foredrag og efter at 

have tid til at fordybe sig i de 

teologiske klassikere, som man 

virkelig bliver udfordret af. De vil 

gerne et spadestik dybere og 

have lov til at reflektere og tænke 

over, hvad kristendom egentlig er 

og hvad vi skal med den – og de 

vil gerne diskutere det med andre 

præster.  

  Vi tror på, at der er kræfter i de 

frie grundtvigske menigheder til 

at gøre en indsats for den 

teologiske dannelse og uddan-

nelse, hvilket diskussionen på 

årsmødet 2012 også viste. Vi har 

menigheder, der sætter pris på, 

at deres præst har noget på 

hjerte og er i stand til at formidle 

det på en ordentlig måde. Og vi 

har dygtige, engagerede præster, 

der er interesserede i at blive ved 

med at dygtiggøre sig. 

 

Ideer og konkrete planer 

  På langt sigt er drømmen den, 

at den teologiske efteruddannelse 

og menighedsskolen i fællesskab 

kan drive et hus, der kan fungere 

som det centrum, hvorfra mange 

forskellige opgaver kan vare-

tages. Vi ønsker os et hus, der 

kan bruges til at afholde 

efteruddannelseskurser, som kan 

rumme kursister og admini-

stration, og som måske på sigt 

kan huse nogle af de teologiske 

forskere, som er knyttet til 

efteruddannelsen. Man kunne 

også forestille sig, at huset kunne 

tilbyde husrum og inspiration til 



 

 

præster, som har en 

længerevarende studieorlov.  

  Inden den drøm kan blive til 

virkelighed, må undervisningen 

stå sin prøve. Det er formodent-

ligt forudsætningen for at 

modtage økonomisk støtte, at vi 

har bevist, at vi kan levere god 

og solid teologisk undervisning og 

kan dokumentere, at der er en 

efterspørgsel efter en sådan 

teologisk efteruddannelse i de 

kirkelige miljøer i Danmark. 

Vores tanke er altså ikke den, at 

efteruddannelsen kun skal være 

for ’grundtvigske’ præster eller 

have et særligt grundtvigsk 

tilsnit; selvom det naturligvis er 

oplagt at Grundtvig er på 

programmet. Efteruddannelsen 

skal have rod i det grundtvigske, 

men undervisning og foredrag 

skal være tilrettelagt, så alle 

teologer kan få glæde af det – til 

diskussion, uenighed, inspiration 

osv.    

  Vi forestiller os i første omgang, 

at efteruddannelsen skal være 

’mobil’. Vi sammensætter en 

gruppe teologer, der både er 

dygtige til deres stof og til at 

formidle det, på en sådan måde, 

at der kommer en tilpas dybde og 

bredde i undervisningsudbuddet. 

Mange af de teologer vi har i 

tankerne er i forvejen knyttet til 

det grundtvigske. Vi ønsker at 

tilbyde foredrag til provstier og 

stifter og at indbyde til, at 

grupper af præster over en 

kortere periode sammen med en 

underviser mødes ’hos sig selv’ til 

”Klassiker-læsning”. Vi overvejer 

dog også at udbyde et 

internatkursus for præster (det 

kan evt. placeres på en højskole 

el. lign).   

   

Økonomi  

  Den mobile efteruddannelse kan 

løbes i gang uden de store 

økonomiske armbevægelser. 

Stifter og provstier der ønsker 

foredrag/undervisning kan betale 

honorar til foredragsholderen af 

egne kasser. Dog er der brug for 

midler til PR-materiale og til 

oprettelse af hjemmeside. Det må 

overvejes, om Foreningen, der 

har støttet og befordret projektet 

moralsk og praktisk, kan skaffe 

midler til denne del.  

  Skal internatkurser blive 

virkelighed, må der en anden 

økonomi til. Der sker muligvis 

netop nu forandringer i det 

system, der hidtil har styret 

økonomien i den obligatoriske 

efteruddannelse (vi afventer pt. 

udfald af prøveordninger). Uanset 

hvordan den udvikling forløber, 

kunne det være befordrende for 



 

 

den grundtvigsk baserede 

efteruddannelse, om der kunne 

skaffes midler til et sådant 

internat-kursus, der ville sætte 

både efteruddannelsen og den 

grundtvigske del af kirkelivet på 

landkortet. Derfor efterspørger vi 

én eller flere fundraisere, som 

kunne tænke sig at arbejde med 

den opgave!   

 

Vi tager gerne mod gode ideer 

  Vi brænder selv for både 

menighedslivet og for den 

teologiske forskning, og vi tager 

gerne mod gode ideer fra andre 

med samme interesser.   

 

 

 

 

Maria Louise Odgaard Møller, valgmenighedspræst i Balle og postdoc. 

på Aarhus Universitet 

Benedicte Hammer Præstholm, valgmenighedspræst i Mellerup og 

ph.d.-stipendiat på Aarhus Universitet 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Regnskab for 2012 
   

     
2011 

 Driftsregnskab 
            Indtægter 

      kontingent 
  

205115 
 

0 
 Renter 

  
1136 

 
1.270 

 møder, kursus 
 

1440 
 

49.250 
 diverse 

  
1238 

   indtægter i alt 
 

208929 208929 50.520 
 

       Udgifter 
      Bestyrelsesudgifter 

 
21108 

 
17.789 

 Eksterne møder 
 

7999 
 

0 
 Konvent, debatmøde, 

konference 15876 
 

64.206 
 Menighedsskole og 

efteruddannelse 6878 
 

0 
 Årsmøde 

  
22997 

 
14.601 

 Årsskrift 
  

19692 
 

19.562 
 Hjemmeside 

 
5323 

 
2.668 

 Kontingent Isobro 
 

14618 
 

14.000 
 Kontorudgifter 

 
988 

 
624 

 Udgifter i alt 
  

115478 133.450 
 

       årets resultat 
  

93450 -82930 
        balance 

   
208929 50.520 

 
       Status 

      Aktiver 
      Nordea 
  

282708 
 

189.258 
 Aktiver i alt 

  
282708 189.258 

 
       Passiver 

      skyldige poster 
 

0 
 

2623 
 Egenkapital 

      egenkapital 01.01.2012 
 

189258 
 

269.565 
 Årets driftsresultat 

 
93450 

 
-82930 

 egenkapital 31.12.2012 
 

282708 
 

186.635 
 Passiver i alt 

  
282708 189.258 

 
       

Rødvig, den 3. januar 2013, 

 
 
regnskabet er revideret uden bemærkninger 

Aksel Bording, kasserer Odense d. 20. jan.2013, Anders Lundsgaard 

       

   

 
 

   



 

 

 

Regnskab for 
orlovskassen 2012 

              

     
        Driftsregnskab 

    
2011 

          Indtægter 
       kontingenter 
  

68837 
 

0 
  Renter 

  
732 

 
947 

  øvrige indtægter 
  

0 
 

0 
  

        indtægter ialt 
   

69569 947 
  

        Udgifter 
       refusioner 
  

25008 
 

0 
  kontorudgifter 

  
0 

 
0 

  andre udgifter 
  

0 
 

0 
  

        Udgifter i alt 
   

25008 
           årets resultat 

   
44561 947 

  
        balance 

   
69569 947 

  
        Status 

       Aktiver 
       Nordea 
  

157817 
 

113.256 
  tilgodehavende 

kontingent 
 

0 
 

0 
  Aktiver i alt 

   
157817 113.256 

  
        Passiver 

       skyldige poster 
  

0 
    Egenkapital 

       egenkapital 01.01.2012 
 

113256 
 

112.309 
  Årets driftsresultat 

  
44561 

 
947 

  egenkapital 31.12.2012 
 

157817 
    

        Passiver i alt 
   

157817 113.256 
          

   
   
        Rødvig d.6. januar 2013 

Aksel Bording, Kasserer 
Regnskabet er revideret uden bemærkninger 20.jan 2013 
Anders Lundsgaard 
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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: 523 

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: 134 

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 fælles med Høve Valgmenighed: fra 1. maj - vacant 

web: www.hoeve-havrebjerg.dk 

 
HERNING    Oprettet 1904.  Medlemstal: 569 

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: 1090 

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: Harald Nielsen, Søndermarken 11, 7490 Aulum.  Tlf. 9747 2798    

E-mail: hnaulum@fiberpost.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: 391 

Formand: Lars Westh, Erdrup Enghave 2, 4242 Boeslunde, tlf. 5818 8561 

Kasserer: Aslaug Bugge, Ærtebjergvej 18, Tjæreby, 4230 Skælskør. Tlf.5814 1020 
Præst  fælles med Havrebjerg Valgmenighed: Fra 1. maj - vacant 

Web: www.hoeve-havrebjerg.dk 

 

KERTEMINDE DALBY   Oprettet 1868.  Medlemstal: 387 
Formand: Karen Louise Loldrup Ravnebjerg, Vestergade 100, 5300 kerteminde.  

Tlf. 6532 4220 
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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: 429 

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: mmn@fibermail.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: karenmarieravn@gmail.com                            Web: www.kjellerupvalgmenighed.dk 
 

KLIM   Oprettet 1883.  Medlemstal: 541 

Fællesformand: Charlotta 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: 71 

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: 597 

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: Birgitte Steensgaard, Ballegårdsvænget 32, 7620 Lemvig. Tlf.: 6114 0244 

E-mail: post@lemvigvalgmenighed.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: 557 

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, 8961 Allingåbro. Tlf.8648 6003 
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E-mail: mail@norddjurslands-valgmenighed.dk 

  

 
ODDER   Oprettet 1886.  Medlemstal: 138 

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: 593 

Formand: Anne Grete Pilgaard, Skovbrynet 17, 5260 Odense S. Tlf.: 61410052 

E-mail: annegretepilgaard@gmail.com 
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: 399 

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: 872 
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: 269 

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: 132 

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 

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

E-Mail: ak.bording@gmail.com 
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SDR. NÆRÅ  Oprettet 1874.  Medlemstal: 1312 

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): Ina  Balle Aagaard, Stationsvej 171, Sdr. Nærå, 5792 Årslev.  Tlf. 6599 1102 

E-mail: iba@km.dk                      Web: www.valgmenigheden.dk  
 

UBBERUP    Oprettet 1873.  Medlemstal: 560 

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 (2012): Anna Blemmer Monrad, Tingvejen 47, 4400 Kalundborg. Tlf.: 5950 7008 

E-mail: ubberupvalgmenighed@mail.dk           Web: www.ubberupvalgmenighed.dk 

 
VALLEKILDE  Oprettet 1882.  Medlemstal: 537 

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: www.vallekilde-

valgmenighed.dk 

 
VARTOV   Oprettet 1920.  Medlemstal: 436 

Formand: Margaretha Balle-Petersen, Sølvgade 30, 3.tv., 1307 København K.  Tlf. 3311 8173 

E-mail: margaretha_balle-petersen@hotmail.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: 515 

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: 394 

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   

 

 
FRIMENIGHEDER 

 

BOVLUND   Oprettet 1879.  Medlemstal: 258 

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 
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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: 1422 

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: vacant 

  
RYSLINGE   Oprettet 1865.  Medlemstal: 545 

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: Birgitte Pallesen, Kongeåvejen 40, 6600 Vejen. Tlf.: 2338 8166 

E-mail: bp@s-g-i.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: 80 

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: 96  

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 : Fra 1. marts 2013 varetages tjenester af vikarierende præster  

 
ÅGÅRD   Oprettet 1887.  Medlemstal: 415 

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

E-mail: vig@jensenmail.dk   
Forretningsfører: Lasse Bergholdt, Buen 10, 6541 Bevtoft. Tlf.: 74841129 

E-mail: buen10@gmail.com 
Præst (1997): Henrik Jensen, Kirkebakken 6, Ågård, 6040 Egtved.  Tlf. 7555 3122 

E-mail: jambo@post8.tele.dk           Web: www.aagaardfrimenighed.dk  
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FORENINGENS BESTYRELSE 
 

Formand:     Vibeke Hein, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse 

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

redaktør:        Mette Marslund, Landevejen 133, 5883 Oure 

    Tlf. 6228 1568/ 2371 6568. E-mail: marslund@live.dk  

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

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

 

Sekretær:       Anne-Marie Neimann Mortensen,  Amtsvejen 130, Mellerup, 8930 Randers NØ 

    Tlf.: 8844 1405 / 6175 1874    
    neimannmoestrup@gmail.com 

  

Medlem:         Karen Marie Holm, Søndermarken 6, Hammerum, 7400 Herning.  

  Tlf. 9711 6756.  E-mail: Karenmarie@holm.mail.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:    vacant 

 

 

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 2013 

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