Beretning
Generalforsamling 4. april 2019

Da jeg stod her for et år siden og skulle berette om årets gang i Sdr Nærå
Valgmenighed, havde jeg ikke set komme, at vi nu står uden en præst.
Ina valgte at opsige sin stilling pr. 1. december 2018. Et tidspunkt som er et af de
travleste i kirkeåret. Heldigvis har vi gode venner, som straks trådte til og tilbød
deres hjælp. Michael Nielsen og Anders Carlsson har ydet en formidabel hjælp siden
1. december. Vi har forsøgt at forsætte vores gudstjenester,
konfirmandundervisning og arrangementer, blot med få justeringer, således at især
Anders også kan passe sin egen menighed i Vejstrup.
Hvad er status så nu mht. ansættelse af en ny præst. Som skrevet ud har vi kun
modtaget to ansøgninger. Vi har derfor i menighedsrådet besluttet at genopslå
stillingen og brede den mere ud. Derfor bliver den også slået op i Grundtvigsk
forums blad Dansk Kirketidende samt i Højskolebladet.
Vi står desværre i en tid, hvor der er stigende præstemangel og mange yngre
præster, som ikke har kendskab til valgmenigheder, er nok tilbageholdende med at
søge til sådan en menighed.
Vi har opslået stillingen med ansøgningsfrist 1. juni. Ansøgningsfristen er sat efter at
vi har et årsmøde, som skal afholdes i slutningen af maj og som kræver mange
kræfter af os; men også udgivelsestidspunktet for tidsskrifterne har haft indflydelse
på dette.
Jeg er sikker på, at vi nok skal få ansat en god præst; men det tager lidt længere tid
end vi i første omgang havde regnet med. Jeg har inden for de sidste dage lavet
aftaler med tre, som gerne vil kigge forbi og høre nærmere om stillingen
Michael og Anders har begge givet tilsagn om, at de vil fortsætte med at hjælpe os
hen over sommeren.
Det er en stor støtte og hjælp at have de to herrer med om bord; mens vi sejler i
oprørt hav. Jeg kan mærke, at I har taget dem til jer og støtter op om deres
gudstjenester. Bliv ved med det, det fortjener de.

Der er også kommet andre nye gode folk til.
1 juni 2018 stoppede Hans Peter Soelmark som organist efter 20 års virke ved orglet.
I stedet for Hans Peter ansatte vi Mads Klindt Poulsen.
Vi har været heldige med at finde en så god erstatning. De toner som Mads kan
frembringe på orgel og klaver er forrygende. Vi håber på mange års musikoplevelser
med Mads i kirken. Det har heller ikke været let efter et halvt års ansættelse at
skulle navigere uden en fast præst. Mads er gået til opgaverne stille og roligt og løst
udfordringerne hen ad vejen.
Det gælder hele kirkebetjeningen. I har været utrolig hjælpsomme og bakket op.
Tusind tak for det.
Blandt kirkesangerne er der også kommet et nyt ansigt. Anette Holm har afløst Knud
Erik Jørgensen, som stoppede pr. 1. juli.

Hvad er der ellers sket det sidste år.
Sidste år talte vi om vores indestående i Danske Bank.
Vi fik til opgave at undersøge om der var mulighed for at flytte vores bankforretning
for at undgå at betale minusrenter af vores indestående. Vi har haft møde med
Sparekassen Sjælland-Fyn her i byen.
Lad mig slå fast der er ingen banker, som vil overtage en erhvervskunde/forening
med så stort et indestående som os, uden der skal betales minusrenter. Alle banker
skal betale renter til Nationalbanken for deres indestående.
Danske Bank har været en del i offentlighedens søgelys de sidste år, både med
sagen om hvidvask i filialen i Estland og sagen om udbytteskat. Kan man etisk
forsvare at have sine midler stående i sådan en bank, har mange nok tænkt, når den
ene sag efter den anden kom for dagens lys. Det har jo desværre også vist sig i årets
løb, at Danske Bank ikke er det eneste pengeinstitut som har været involveret i
sådanne sager.
Vi har i øvrigt altid fået en glimrende betjening i Danske Bank.

Vi besluttede sidste år, at vi i 2019 sætter medlemsbidragets procentsats til 1.3 %
for alle medlemmer. Vi er i den forbindelse blevet godkendt efter ligningslovens
§8A, således at alle kan få skattefradrag, hvis man vel og mærke har sat flueben i sin
Skattemappe.
Hvis man ønsker at forsætte med at have en 10 års kontrakt, skal man selv give
kassereren besked. Det kan ske i det tilfælde at man rammer beløbsgrænsen for
§8A, som er i 2019 på 16.300 kr. Denne paragraf bruges også til fradrag ved beløb til
velgørende foreninger.
Vi har i forbindelse med fastsættelse af medlemsbidraget kigget på de gældende
regler for beregning af bidraget, som vi har haft igennem mange år uden de er
blevet revideret.
Vi har besluttet at
18-30 år: samme procentsats som i hjemkommunen; med skattefradrag efter
paragraf 8A
Fra 30 år, 1.3% af skattepligtig indkomst.
Medlemmer, der bor på plejehjem, fritages for betaling.
Vi har også besluttet, at gravkastning og urnenedsættelse ikke skal koste noget for
medlemmer af Valgmenigheden. Dermed er vi på linje med den praksis, der er
indført i folkekirken i vores provsti fra i år.
På sidste generalforsamling viste vi nogle skitser frem på en mulig udvidelse af
Storstuen. De fik ikke jeres opbakning, sommerhus eller garage, lød ordene. Vi
lyttede til jer og arbejdsgruppen gik tilbage og talte med arkitekten og vi fik et nyt og
helt anderledes forslag. Men i november da vi pludselig skulle bruge vores kræfter
på andre ting, blev det besluttet at lægge planerne til side, indtil vi igen får mere
overskud og ny præst installeret i præstegården.
Efter at Ina med familie er rykket ud af præstegården, har den fået en indvendig
overhaling, således at den er klar til nye beboere. Der er blevet isoleret på loftet, ny
altandør og vindue på førstesalen, terrassen på taget mellem præstegård og garage
er blevet udskiftet og hele huset er blevet malet.
Når præstegården alligevel er tom, har vi besluttet også at udskifte taget. Det kunne

nok have holdt et par år endnu; men når vi nu er i gang og det ikke vil medføre
gener for beboerne, har vi valgt at gøre det nu.
Så har vi også en præstegård i fineste stand.
Vi har også plantet hæk foran præstegården for at skærme for udsynet mod
Storstuen.
Ligeledes er buskadset herude fjernet, således at parkeringspladsen bag er blevet
mere synlig.
Der er også sat skilte op både ved Stationsvej og Espegyden.
I maj trådte den berømte eller berygtede Persondataforordning i kraft. Den kunne
sætte mange grå hår i hovedet, da vi nu skulle have beskrevet, hvordan vi opbevarer
informationer både internt og eksternt. Heldigvis var der nogle gode folk i vores
forening af fri- og Valgmenigheder, der påtog sig opgaven at udarbejde skabeloner,
som hver menighed herefter kunne tilrette. Det var en stor hjælp og vi burde være i
mål med arbejdet.
Vi havde også provstesyn i maj sidste år. Provsten og en bygningsansvarlig kommer
på besøg hvert fjerde år og kigger på kirken og kirkegården. Alt var dog som
forventet i skønneste orden.
I menighedsrådet har vi også fået udarbejdet en forretningsorden. Det har vi ikke
haft tidligere. Det er en køreplan for menighedsrådet opgaver i løbet af året. Den
ligger på vores hjemmeside.
Vi har også kigget på vores vedtægter og de trænger til et lille serviceeftersyn.
Derfor har vi udarbejdet et forslag, som vi skal kigge på senere.
Til lige med de nævnte opgaver har vi også arbejdet med planlægningen af det store
Årsmøde, som finder sted d. 25. Maj. Vi har holdt møde med bestyrelsen i
foreningen af de grundtvigske fri- og valgmenigheder og vi synes selv vi har fået
udarbejdet et godt program. Jeg håber, i har set det i kirkebladet og har lyst til at
deltage. Det kræver blot en tilmelding til mig, Valgmenigheden betaler for
deltagelsen. Som der også står kirkebladet har vi brug for nogle hjælpere i løbet af
dagen samt muligvis enkelte overnatningspladser. Det håber vi, at der er nogle af
jer, som vil være behjælpelige med.
Det er altid spændende at møde folk for andre menigheder, så mød op og deltag.

Da vi ikke har nogen præst i øjeblikket udgår punktet præstens beretning.
Derfor vil jeg her kort løbe igennem årets store og små arrangementer.
Vi har holdt sangarrangementer både i kirken og præstegården, majstangsfejring og
koncert med Erik Grip, Formiddagshøjskole med udflugt og foredrag, set
film, sommerudflugt til Kerteminde og Ladbyskibet, teaterforestilling, foredrag i
samarbejde med friskolen, høstgudstjeneste, børnegudstjeneste, og ikke mindst
Sigurd Barrets juleshow i samarbejde med Bibliotekets venner.
Vi har hørt gospelkoncert, julekoncert og nytårskoncert.
Vi har skiftende udstillinger her i Storstuen, noget vi gerne vil fortsætte med. Derfor
er der nogle af jer eller kender I nogle, som har lyst til at udstille, må i endelig give os
besked. Det er så dejligt at blive udfordret med forskellig kunst i disse skønne
omgivelser.
Et nyt skib, vi også søsatte sidste år, er strikning af dåbsklude. Når et lille barn bliver
døbt, bliver det tørret med en hjemmestrikket dåbsklud, som de efterfølgende får
med hjem som et minde. Hvis der er nogle af jer, som har lyst til at strikke en
dåbsklud ind imellem jeres andre stikkeprojekter, kan I henvende jer til Pia og få
udleveret garn og opskrift.
Vi har haft undervisning af minikonfirmander og et hold på 17 kommende
konfirmander.
I 2018 er 9 børn blevet døbt, 5 par viet og 8 begravelser/ bisættelser.
Pr 1 januar var vi godt 1100 medlemmer. Lidt færre end sidste år. Det skyldes bla.
andet, at vi har ryddet op i især unge, som ikke har underskrevet medlemskontrakt,
da de fyldte 18 år. Vi har sendt breve og mails og forsøgt at kontakte dem på anden
vis. Efter adskillige henvendelser, har de fået brev om, at de er blevet overflyttet til
folkekirken.
Til sidst vil jeg gerne takke Valgmenighedens personale. I er fantastiske, især i denne
tid, hvor vi er lidt udfordret. Det er dejligt at mærke jeres opbakning.
Også en stor tak til mine kolleger i menighedsrådet. Vi har stået sammen i løbet af
året og støttet hinanden igennem udfordringerne. En ekstra tak skal lyde til dig
Berit, som har valgt ikke at genopstille til menighedsrådet pga stigende

arbejdsmængde. Det har været en fornøjelse at have dig med om bord.
Berit fik en kurv med lækre sager på vores sidste menighedrådsmøde for sin indsats.
Tak til jer medlemmer. Uden jer ingen Sdr Nærå Valgmenighed. Tak fordi mange af
jer mødte op til vores møde i december og deltog aktivt i vores gruppearbejde, om
hvilke værdier og
egenskaber vi gerne ønsker vores kommende præst skal have.
Jeg håber, når vi om et år igen er samlet til generalforsamling, kan fortælle om
visioner, nye tiltag og ny præst, således at vores Valgmenighed er et sted vi støtter
op om og har lyst til at komme til enten i kirken eller her i Storstuen.
Til sidst vil jeg bede jer rejse jer og mindes de medlemmer, som er døde indenfor
det sidste år
Æret været deres minde.
Tak

