Generalforsamling den 15. maj 2021
Beretningen 2020/2021
Endnu et år er gået, og sikke et år. Der er sket meget siden vi mødes sidst. Der er kommet mange
nye ord ind kirkelivet her i Danmark. Forsamlings forbud max antal i kirken, sang forbud,
værnemidler bruges her osv. osv.
Det er nu ikke de vi skal beskæftige os med i dag, i dag er glædens dag over at vi igen må samles
her i Nyborg, til generalforsamling i Distrikt foreningen her på Fyn.
Det er med stor glæde at vi byder jer velkommen, her i dag til generalforsamling ikke mindst fejrer
vi det folkekirkelige demokrati. Vi i bestyrelsen ser altid frem til en dejlig dag med jer. Vi betragter
generalforsamlingen som en fest dag.
Det er altid en dejlig start på dagen/formiddagen at begynde i de smukke omgivelser som Nyborg
kirke har med en gudstjeneste med Hanne Uhre. Mange tak for det Hanne.
Distrikt foreningen Fyn er kendetegnende for at have et godt og tæt samarbejde med stiftet. På
Fyens stift bliver vi altid mødt med velvilje og et smil, ingen spørgsmål er dumme. Det er biskop,
stifts kontorchef, chefkonsulent og souschef, det gælder nu alle medarbejdere på stiftet. Så tak for
det.
En speciel tak til stift kontorchef Asger Gewecke, som jeg vil takke da han som mange andre år har
lovet at føre os sikkert og godt gennem generalforsamlingen som dirigent.
Mange har spurgt mig, hvad er en distriktsforening, og hvad gavn gør den egentlig. Jeg vil her i
årsberetningen prøve at give et overblik på de spørgsmål jeg har fået hen ad vejen.
Når vi kigger på Fyens stift så har vi 171 menighedsråd fordelt over hele Fyn. En Distriktsforening
består af menighedsråd. Her på Fyn har vi kun en distriktsforening. Jeres menighedsråd er medlem
af distriktsforening Fyn, og som medlem af en distriktsforening er du også medlem af
Landsforeningen.
Hver distriktsforening har en bestyrelse, som består af menighedsrådsmedlemmer. Vore
distriktsforening sikrer medlemmernes mulighed for indflydelse på Landsforeningen af
Menighedsråd. Det er medlemmer fra distriktsforeningen det vil sige jer, der afgøre hvad vi som
distrikts forening skal videre bringe til Landsforeningen af Menighedsråd. det sker via oplæg,
debatter og afstemninger på delegeretmøde, der afholdes hvert år. Vi er så heldig her på Fyn at vi
har mulighed for at sende 41 delegerede til årsmøde, så vi har en ret stor indflydelse på landsplan.
Udover dette, har Distrikts foreningen Fyn et stort udbud af kurser. Som i alle har mulighed for at
deltage på. Sammen med Stiftet og distriktsforeningerne udbyder vi en lang række kurser og
uddannelser. De er skræddersyet til menighedsrådsmedlemmer og dækker alt fra
arbejdsgiverpraksis og økonomi til ledelse og formidling. Distrikt foreningen Fyn har, hvis jeg selv
må sige det et af landes bedste kursustilbud. Vores kursus udvalg gør et stort stykke arbejde i at
når rundt til alle medlemmer her på Fyn. Bestyrelsen ved at i år har været noget af en udfordring
med at deltage og arrangerede, men i samarbejde med Landsforeningen er det alligevel blevet til
en del online kurser.

Her i år har det mest været kurser via Zoom eller anden form for virtuel dækning. Vi har desværre
også måtte sande at det har været nødvendigt at aflyse store arrangementer og temadage. Vores
velkomst til Velkommen i Menighedsrådet et arrangement som vi prøver at etablere hvert 4 år, så
alle har mulighed for at mødes på kryds og tværs samt få en god start på det at sidde i
menighedsråd samt at der er mulighed for at etablere kontakter efter behov. Vi arbejder på at
Velkommen til menighedsråd bliver den 5. februar 2021 i Congres centret Odense. Her får alle
mulighed ro at snuse til at det nye som rådsarbejde er. De er ikke kun en dag for nyvalgt men også
en dag hvor de lidt mere garvede rådsmedlemmer kan blive udfordret. Så sæt endelig hele dagen
af til en helt fantastisk dag. Der kommer nærmer information og indbydelse når dagen kommer
tætter på.
Medlemmer af menighedsråd har mange opgaver, mange siger ja til at sidde i menighedsrådet,
fordi vi har en stor og dyb interesse i kirkens liv, tro og traditioner.
Menighedsrådsarbejdet er et vigtigt arbejde så endnu engang velkommen til alle
rådsmedlemmerne som er valgt ind for en ny periode.
Det er også i år vi skal byde en ny valgform ind i Distriktsforeningen, i år skal vi ikke opdeles i 5
kategorier, men vælges samlet ind i det store forum. Selv valg opstillingen og afstemningen
kommer vi nærmer ind på her senere på dagen.
Det er også i dag vi skal indstille kandidater til landsforeningen af menighedsråd. Vi er så heldige at
vi i denne periode har haft 2 meget arrangeret medlemmer i landsforeningen. Jørgen Samsing
Bendixen og Finn Poulsen som er vores kassere, men han har også siddet som Kassere i
Landsforeningen gennem mange år.
Når vi som bestyrelse kigger på året der er gået, så tænker vi at det har været noget af en
udfordring for nyvalgt menighedsråd, med alle de forbud som der har været. Vi i bestyrelsen er
klar over at i menighedsrådsmedlemmer gør et kæmpe stykke arbejde Corona eller ej.
Frivillighedsarbejde ligger der meget af i kirken. Så endnu engang tak for det kæmpe stykke
arbejde der ligger i alle menighedsråd og deres medlemmer.
I år vil jeg byde Anton Pihl velkommen, han sidder i Landsforeningens bestyrelse og vil senere her i
dag, gå på talerstolen. Jeg vil til dig Anton sige mange tak for det gode samarbejde vi ham med jer i
bestyrelsen, jeg håber du vil overbringe en stor tak til alle medarbejderne i Sabro hvor
hovedkontoret ligger på Landsforeningen af Menighedsråd.
Lige en reminder der er årsmøde her i Nyborg den 7 og 8 august hvor vi vanen tro plejer at være
rigtig godt repræsenteret så jeg håber og tror på at vi kan samle 41 delegeret.
Endnu engang velkommen til generalforsamling. Rigtig god dag til alle.

