FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING
Formandens beretning ved generalforsamlingen 2016
I Stiftsavisens temanummer beskriver Johannes Nørregaard Frandsen fra Fyens Stifts
Menighedsrådsforenings protokol et mødereferat, som består af en udførlig udlægning af
Grundtvigs påskesalme ”Påskeblomst hvad vil du her”. I protokollen fylder dette referat ikke
mindre end hele to sider. Vores protokol ser ganske anderledes ud i dag, beslutningsreferat med
økonomi, kurser i regnskabsføring, Den digitale arbejdsplads, kontaktpersonens gøremål,
inspirationsdage, og så en forholden sig til diverse fra TV2, fra Ministeriet, Stiftet og vores
landsforening. Jeg var lidt fristet. En evangelisk udlægning af en bibeltekst eller en salme!
Beskæftigede de sig dengang mere med det egentlige?
Jeg ønsker mig ikke tilbage. Vores opgaver i dag hænger uløseligt sammen med, at
menighedsrådene har fået mere indflydelse på de faktiske forhold. Opgaven og udfordringen er
så, her at skabe de bedste rammer for Evangeliets forkyndelse i vores kirke. Derfor skal vi
menighedsrådsmedlemmer dygtiggøres til vort rådsarbejde derhjemme lokalt.
Og noget ganske andet er, at jeg ikke tror, min bestyrelse ville have godkendt min udlægning af
en tekst eller salme, slet ikke som bestyrelsens beretning. Så nu til beretningen
Indledningsvis, I kan være ganske rolige, her ved 100 års jubilæet, beretningen vil kun omhandle
det sidste år.
Selvom et hundredsårs jubilæum må få os til at spørge, om vores distriktsforening her i Fyens
Stift gør, hvad den skal? Det spørgsmål må vi altid arbejde med.
I det forgangene år har bestyrelsen brugt en del kræfter på dette jubilæum. Jubilæums-skriftet har
Stiftsavisen taget sig af, hvilket vi er taknemmelige for. De har gjort det på vores opfordring. Vi
har dog finansieret den merudgift, at den er blevet omdelt til alle menighedsrådsmedlemmer i
vores Stift. Det, synes vi, skulle være sådan: Skriftet om 100-års jubilaren skulle ud til alle
medlemmer af Fyens Stifts Menighedsrådsforening. Vi håber så også, at vi af denne vej kan
opfordre de menighedsråd i vores Stift, der ikke holder Stiftsavisen, til at holde den.
Til Jubilæumsskriftet har vi betalt Johannes Nørregaard Frandsen for at skrive et stykke om
foreningens historie. Helt bevidst har vi valgt ikke at lave et helt selvstændigt jubilæumsskrift.
Det forholder sig jo sådan, at vores landsforening også snart skal have 100-års jubilæum, og mon
ikke, at der her vil være et jubilæumsskift, hvor Fyens Stifts forhold vil blive nævnt. Og så fik
jeg det sagt ganske diskret: Menighedsrådsforeningen begyndte her på Fyn!
Vi i bestyresen har valgt at lave en festdag ud af vores jubilæum, en festdag, som vi kender den
med gudstjeneste og generalforsamling, og bagefter festmiddag med inviterede gæster, og
menighedsrådsmedlemmer forhåbentlig fra hele vores Stift. Og sådan er det blevet, vi er i dag
122 deltagere til den hele fest.
Vi har et inspirationsudvalg, som bl.a. skal tage sig af de inspirationsdage, som I som oftest
møder talstærkt op til. Vi har gjort den erfaring, at I er noget konservative i forhold til, hvor vi
skal holde disse inspirationsdage. Vi har prøvet andetsteds end Vissenbjerg Storkro, og her måtte
vi aflyse. Den sidste inspirationsdag var velbesøgt, og vi fik to veloplagte oplægsholdere. Det var
Britta Schall Holberg og vores biskop Tine Lindhardt, om kirken på landet og kirken i byen. Det
var en usædvanlig god dag.

Fyens Stifts Menighedsrådsforening er i høj grad præget af kursusvirksomhed og
mødevirksomhed af oplysende og inspirerende karakter.
Vi har et kursusudvalg, som tager sig af kurserne, både dem, vi holder i samarbejde med
Landsforeningen, og dem, vi selv tilrettelægger. Vi kan mærke på deltagerantallet på vore kurser,
at vi er ved at nå enden i menighedsrådsperioden. Der synes ikke at være samme behov for de
helt grundlæggende kurser målrettet menighedsrådets forskellige funktioner. Specielt har vi på
grund af manglende tilslutning måtte aflyse en del af de fyraftenskurser, som er arrangeret i
samarbejde med landsforeningen. Det er vi ærgerlige over.
Derimod kan vi glæde os over, at når det kommer til knap så målrettede tiltag, så er deltagelsen
stort. Det er åbenbart sådan, at man i rådene nogenlunde er komme til rette med de gængse
opgaver i rådets funktioner som formand, kasserer, kontaktperson og værge. Derimod gælder
det, hvor hjertet er højere grad er med, så er der behov, for at diskutere vores kirke, for at søge
tradition og fornyelse, for helt grundlæggende at spørge ind til, hvad det vil sige at være kirke,
her hvor jeg hører hjemme. Det er glædeligt.
Kursusudvalget har kastet sig over den opgave, at forberede det kommende menighedsrådsvalg,
så alle har mulighed for på bedste vis at tilrettelægge valget i de enkelte sogne. Vi holder i august
en række møder forskellige steder i Stiftet i henholdsvis Odense, Nr. Aaby og Svendborg, så der
skulle være god mulighed for deltagelse fra alle menighedsråd. Og allerede mandag mødes
kursusudvalget med Asger Gewecke fra Stiftet, hvor vi skal drøfte kurser for de nye råd, som
begynder deres arbejde til advent efter det kommende menighedsrådsvalg. Jeg kunne her liste
vore afholdte kurser og inspirationsdage op, men mon ikke I har set dem i vores programmer.
Som sagt de tidligere år i denne beretning. Vi har et godt samarbejde med Stiftet, med
Stiftsrådet, med biskoppen og med Stiftets medarbejdere. Og endda så godt at vi i nogen grad
taler sammen om indholdet af kurser, og så godt at Stiftets medarbejdere ofte er undervisere på
vore kurser. Det er vi glade og taknemmelige for, og så ser vi det som en naturlig forlængelse af
måden, hvorpå vi organiserer vores distriktsforeningsarbejde her i Fyens Stift:
Distriktsforeningen dækker hele Fyens Stift,
Fyens Stifts Menighedsrådsforening. Ligeså er vi glade for det samarbejde omkring kurser, som
Landsforeningen har iværksat.
Landsforeningen har fået ny formand. Søren Abildgaard har afløst Inge Lise Pedersen på posten.
Inge Lise har i en årrække været en stærk og markant og indflydelsesrig formand for foreningen.
Vi ønsker Søren Abildgaard tillykke med valget og velkommen. Vi glæder os også over, at han
har sagt ja til at tale her ved vores generalforsamling i dag.
Vi er velrepræsenteret fra Fyens Stift i landsforeningens bestyrelse med Lone Wellner Jensen,
Erik Vind og Finn Poulsen. Vi sætter pris på, at I er der, og ikke bare for os her i Stiftet, men for
hele vores folkekirke, som Landsforeningen jo dækker.
Som ny i bestyrelsen byder vi Ib Skov Pedersen fra Middelfart velkommen. Han har allerede i
nogen tid deltaget i vores bestyrelsesmøder. Han er som suppleant trådt i stedet for Lillian
Rydderskov, som vi har mistet siden sidst. Vi deltog fra foreningen ved hendes bisættelse og
takkede på den vis for det engagement, som hun gennem mange år har lagt i foreningens
bestyrelse.
Gør vi så det arbejde, som vi skal? Vi gør os umage, som bestyrelse, som to arbejdende udvalg,
som ansat medarbejder, her har vi jo Finn Poulsen, og som jer, der tager del i de aktiviteter, som

Fyens Stifts Menighedsrådsforening står bag. Vi gør os umage, og det vil vi gøre i fremtiden
også. Vi gør os umage med at skabe gode tilbud med kurser og inspiration, med at arbejde for et
godt arbejdsklima her i Stiftet med menighedsråd, provster og præster, medarbejder, ude lokalt
og når vi i stifter samler os om biskop og stiftsmedarbejderne. Og ikke mindst. Vi gør os umage
med at gøre vores indflydelse gældende i den folkekirke, som vi har del i.
Tak for samarbejdet, til alle de nævnte, og til vores Landsforening, dens medarbejdere og dens
bestyrelse. Og så er det sådan, at den nuværende bestyrelse nu går ind i sin sidste årsperiode. Om
et år er der igen valg. Vi opfordrer til at tænke på kandidater, så vi får en bred sammensat
bestyrelse fra hele Fyens Stift. Tænk hele vejen rundt i Stiftet, Odense, Langeland, Middelfart,
Fåborg, Ringe, Nyborg – blot lige for at sige det. Der vil blive brug for nye
menighedsrådsmedlemmer til dette vigtige bestyrelsesarbejde, hvor der bestemt er nogle sager,
der blot skal løftes, men også hvor der bestemt er plads for fornyelse.
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