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Valgmenighedens generalforsamling 

27. februar 2022. 

Formandsberetning for 2021 

 

Efter 2 udsatte generalforsamlinger i 2021 fik vi endelig afholdt  

generalforsamling  søndag den 20. juni `21 for 2020. 

Coronaepedemien har til stadighed været skyld i meget, men i 2021 

blev den store forskel, at der heldigvis var kommet godt gang i 

vaccinationerne. 

På generalforsamlingen var der genvalg til Lone, Lene, Hugo og 

nyvalg til Birgit Hou, så vi stadig kunne være 7 i bestyrelsen. 

Bestyrelsen konstituerede sig med Hugo Vermund som formand, 

Lisbeth Østergaard som næstformand, Lone Beider som kasserer, 

Jesper Feldager som bygningssagkyndig, Birgit Hou som kirkeværge, 

Lene Blond som sekretær og webmaster og Eskild Gundersen som 

bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen var nu klar til opgaverne, der lå foran os, hvoraf den 

vigtigste var at få ansat en ny præst. Heldigvis havde Erik Overgård 

lovet at hjælpe os frem til december, så vi på den måde havde ekstra 

tid at løbe på.                                                                                                         

Vi var heldige, at der i løbet af sommerferien via forskellige kontakter 

og telefonopkald dukkede 3 ansøgninger op fra velegnede kandidater 

til præstestillingen, men inden samtalerne trak den ene sig.                                                                 

Efter 2 gode samtaler så vi frem til at skulle høre 2 prøveprædikener, 

men desværre trak den ene sig inden. Heldigvis holdt den sidste ved, 

og det endte som bekendt med, at Karsten Erbs blev ansat som vores 

nye valgmenighedspræst efter en god aften, hvor han prøve-

prædikede, og hvor medlemmerne kunne få svar på evt. spørgsmål. 
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Karsten kommer som en meget erfaren præst med masser af energi 

og gå på mod, og vi ser alle frem til samarbejdet.                                                                                           

Karsten blev indsat som valgmenighedspræst den 12. december ´21 

af provst Ingelise Strandgaard med en efterfølgende sammenkomst i 

kirken. 

Første gudstjeneste efter sommerferien var den 15. august, og 

derefter kunne vi trods Coronaens skygge afholde de planlagte 

gudstjenester og arrangementer nogenlunde planmæssigt.                                                                                                                      

Det blev til i alt12 gudstjenester, og derudover adventsmøde, 

hyggeeftermiddage, litteraturaftener, filmaften og udflugt. Udflugten 

var den 11. sept. og gik til Ry-området med besøg ved Øm Kloster, 

Sct. Sørens Kirke i Gl.Ry og Hotel Himmelbjerget, - en meget fin tur.                                                       

Der er igen lagt planer for det kommende samarbejde med de 

østjyske valgmenigheder, som jo desværre ellers har ligget stille pga. 

corona. – Dog blev årsmødet i Rødding gennemført i efteråret, hvor 

Erik Overgård og Kirsten deltog.                                                                                                             

Vi kom i det hele taget godt igennem efteråret med Erik Overgård 

som primus motor for kirkelige handlinger og arrangementer, - hvilket 

vi er ham meget taknemmelige for. 

At blive smittet med covid19 er ikke rart og trods vaccinationer skal vi 

stadig passe på os selv og hinanden, så det er forståeligt, at mange 

stadig er forsigtige og måske ikke så gerne vil ud. Det viser sig ved 

færre besøg til gudstjenester, - og især til julegudstjenesten og Hellig 

Tre Kongers aften var det iøjnefaldende. 

Når nu Corona forhåbentlig er på vej ud, og restriktionerne væk, 

kommer tanken på ordet TRIVSEL. Når vi mødes er det godt igen at 

vise nærvær f.eks. med et håndtryk. Kommer der nye til, er det også 

vigtigt på den måde at være imødekommende, så man føler sig 

velkommen. 
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Den 31. august var der invitation til kommende konfirmander – Erik 

Overgård havde forberedt traktement og andre tiltag, men desværre 

kom der ingen.                                                                                         

Friskolen har ingen 7. – 8. kl. til næste år, så det kan blive svært 

fremover.                                                                                                

Medlemskredsen bliver ældre og mindre, så der ligger et stort arbejde 

forude for både at få konfirmander og nye medlemmer. 

I efteråret havde vi 2 begravelser. 

Valgmenighedsarbejdet er egentlig foreningsarbejde, og sådan har 

det været i mange år, men for få år siden skulle det nu behandles 

som et erhverv, - vi har jo ansatte, der skal have løn.                                                                                                                     

Netop udbetaling af løn, indberetning til skat, ferieløn, moms, 

bogføring, regnskab, skrappere krav fra bankerne og meget mere er 

et stort arbejde, og hvis alt det arbejde skulle laves kun af frivillige, vil 

det måske blive svært at få folk i bestyrelsen.                                                       

Det var bl.a. årsagen til, at vi sidste år lagde et ekstra tillæg til 

kontingentet, så vi kunne indlede et samarbejde med revisionsfirmaet 

ReviMidt i Randers, og de tager sig nu af de fleste af disse opgaver, - 

bl.a. det udleverede regnskab. – Når vi har en autoriseret revisor, 

betyder det rent faktisk, at vi ikke behøver folkevalgte revisorer, men 

der er ikke noget til hinder for at have det.                                                                  

Regnskabet for 2021 ser godt ud , men der er også sparet på udgifter 

til driftsomkostninger, så der er reparationer, der venter.  

Nyhedsbrevene, som har afløst kirkebladet, vil vi bestræbe os på at få 

udsendt 10 – 11 gange om året eller efter behov. Det er Lene og 

Karsten, der står for det med formanden som distributør og delvis 

korrekturlæser. Andre som ønsker det er velkommen med indlæg. 

Friskolen har fået ny friskoleleder som gerne vil samarbejde, og det 

tror vi kan udmønte sig til noget frugtbart, som vi glæder os til.                                                   
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Desværre er friskolens elevtal faldende, hvilket har betydet, at de har 

gjort opmærksom på, at de måske ikke har brug for at leje præste-

boligen fra sommeren 2023, hvis ikke der kommer ændringer i 

elevtallet. 

På personalefronten er vi stadig godt hjulpet, og det er vi meget 

taknemmelige for. Det drejer sig om valgmenighedspræst Karsten 

Erbs, organist Mona Kjersgård, kirkesanger Eskild Gundersen, graver 

Joan Jakobsen og rengøring Joan Tange.   Desværre har Eskild 

meddelt, at han stopper som kirkesanger til sommer, hvilket vi er 

triste over, men efter 25 år i tjenesten kan vi nok ikke forlange mere. 

Tak til alle medarbejdere for godt og veludført arbejde.                                 

Tak til menigheden og alle jer der altid er klar, hvis der spørges om 

hjælp, - og ikke mindst tak til bestyrelsen for samarbejdet i en tid, hvor 

I altid har været klar til at yde en ekstra indsats.                                                                                                                  

Tak til Jesper og Eskild som forlader bestyrelsen efter i dag. 

Hugo Vermund 

 

 

 


