Bestyrelsens beretning ved generalforsamling den 25. august 2020, som skulle have været den 14.marts.
Men så kom der lige en Corona. Det har været noget af en omgang for alle og jo som desværre ikke er slut i
nu.
Generalforsamling bliver så holdt noget forsinket. Så Hjertelig velkommen til denne aften, hvor vi holder
generalforsamling i Fyens stifts Menighedsrådsforening.
Det er med stor glæde at vi byder jer velkommen, vi fejrer her i aften generalforsamling, men ikke mindst
fejrer vi også det folkekirkelige demokrati. Vi i bestyrelsen ser altid frem til en dejlig dag med alle jer. Vi
betragter generalforsamlingen som en festdag, men dog med lidt mindre festivitas end vi plejer, men fejres
skal det.
Fyens stifts Menighedsrådsforening er kendetegnende fora t have et tæt og nært samarbejde med stiftet.
Det gælder til biskop Tine Lindhardt, stiftskontorchef Asger Gewecke, som jeg specielt vil takke da han som
mange andre år har lovet at føre os sikkert og godt gennem generalforsamlingen som dirigent. Som Fyens
stifts menighedsrådsforening bliver vi altid modtaget med velvilje og et smil, og ingen spørgsmål er dumme
det er af biskop, stiftskontorchef, chefkonsulent og souschef, ja det gælder nu alle medarbejdere på stiftet,
så tak for det.
I Fyens stifts menighedsrådsforening er vi ikke kun optaget af vores eget arbejde, men også optaget af det
arbejde som vores landsforening af menighedsråd, står for. Landsforeningen er allerede
arbejdsgiverorganisation på alle områder på nær forhandlingsretten, hvilket der bliver arbejdet på.
Vi er som menighedsråd arbejdsgiver for kirke og kirkegårdsfunktionærer, og vi har altid mulighed for at få
støtte og vejledning fra landsforeningen og dens medarbejdere.
Vi er så heldige at have 2 medlemmer siddende i bestyrelsen. Jørgen Samsing Bendixen og Finn Poulsen
som varetager Landsforeningens kasserer job. Her på Fyn bakker vi op omkring det arbejde vores
landsforening arbejder for.
Vi deltager altid mange til det årlige delegeretmøde med generalforsamling, vi har altid så mange
delegerede med, som er muligt, da vi gør vores stemme gældende på Landsplan her fra Fyn.
Nu i år skal der være valg til menighedsrådene. Det bliver fantastisk spændende at afprøve den nye
valgform. Datoen med opstarts møde som skulle have været den 12. maj, er blevet rykket til anden dato.
Den 12. maj var landsdækkende men med Covid 19 har det ikke været muligt at have en bestemt dato.
Hver især har de forskellige sogne fundet en dato hvor det har været muligt.
Alle folkekirker i Danmark ledes af menighedsrådet som består af frivillige, der på demokratisk vis er valgt
ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer og af sognets præster der er fødte medlemmer i rådet.
Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse eller sagt med
andre ord, så handler det om at gøre aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke.
I den gamle beretning ville jeg her lige have haft ridset de datoer op, der er og har været vigtige for valget i
2020.
Orienteringsmødet som skulle have været den 12. maj bliver holdt individuelt i sognene. På dette møde vil
de lokale menighedsråd fortælle om, hvad de har lavet i de forløbende fire år. Derudover vil der blive
fortalt om menighedsrådets kommende opgaver, hvor mange kandidater, der skal vælges til
menighedsrådet og datoer og regler for valgforsamlingen, hvor det nye menighedsråd skal vælges.

Valgforsamlingen ligger fortsat fast den 15. september.
Her er du med til at vælge retningen for kirkens arbejde i dit sogn. Det er du, ved at være med til at vælge
hvem der skal sidde i menighedsrådet blande de opstillede kandidater eller ved selv at stille op som
kandidat. På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for debat.
Valget af menighedsrådene foregår ved skriftlig afstemning af de opstillede kandidater og resultatet heraf
afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020.

Foreningens formål er at samle menighedsrådsmedlemmerne, til drøftelse af fælles anliggender og
styrkelse af det folkekirkelige fællesskab, blandt andet ved at holde møder og kurser.
Jeg har siddet til 2 valgmøder i Middelfart og i Odense. Hvor bliver jeg glad i låget over så mange
mennesker kommer til de møder, og gerne vil være med til at fejre det folkekirkelige demokrati. Det er med
stolthed, at jeg kan sige at i Middelfart kom der 85. Odense 100, og i Svendborg 95. så vi kan sige at
demokratiet ser ud til at virke. Det ser også ud til at vi i de forskellige Fynske menighedsråd er godt
forberedte på valget. Ellers er det muligt at gå ind på landsforeningens hjemmeside, hvor der ligger rigtig
gode informationer om valget og en god guidning som kan følges hvis der er behov for det. Materialet
ligger helt frem til valgforsamlingen så det hele tiden er muligt at blive orienteret.
Når jeg kigger tilbage på hvilke kurser vi har afholdt - både dem vi holder i samarbejde med
landsforeningen og dem vi selv tilrettelægger, kan jeg i det sidste år se, at vi har beskæftiget med kurser om
dagligdagen i menighedsrådene, men også prøvet at skabe et rum og vidensdeling af de bløde værdier.
Ofte er det sådan, at menighedsrådene mest har tid til at få hverdagen med personalesager,
fastansættelser, bygninger og andre ting som fylder til at hænge sammen. Jeg syntes at de sidste års kurser
med deltagerantal også har sagt noget andet.
Når jeg kigger på programmet, har vi nået ganske meget
-

Dagligdagen på den digitale arbejdsplads. Som Thyge Torjusen fra bestyrelsen stod for, dog havde
vi lidt startvanskeligheder, men det blev løst ved at få etableret 2 ekstra kurser i Fraugde sognegård

-

Teolog for menighedsrådsmedlemmer som Hanne Uhre Hansen religions pædagogisk konsulent og
teologisk medarbejder fra Fyens stift, som i samarbejde med sognepræst Jørgen Samsing Bendixen,
som sidder i vores bestyrelse og i bestyrelsen for landsforeningen af menighedsråd.

Medlemmer af menighedsråd har mange opgaver. Mange siger ja til at sidde i menighedsrådet, fordi de har
en stor og dyb interesse i kirkens liv, tro og traditioner. Og som samtidig er det en kendt sag, at
forventningen om at komme til at arbejde med kirkens liv og indhold og forkyndelse ofte afløses af en
erkendelse af, at byggesager, regnskab og personaleregler tager det meste af tiden på møderne. Derfor er
det selvfølgelig vigtigt at være opdateret på regler og love for menighedsrådets opgaver som arbejdsgivere,
som byggeherre og i de funktioner, man har som rådsmedlem, men det er mindst lige så vigtigt at holde
fast i udgangspunktet. At fordybe sig i den tro og kirke man som menighedsrådsmedlem er ambassadør for.
derfor vil vi fremover gerne tilbyde teologiske kurser, særligt henvendt til menighedsrådsmedlemmer.

Kurserne er målrettet i den forstand at de giver en grundig indføring i folkekirkens historie og teologiske
fundament giver deltagerne kompetencer til at beskæftige sig med folkekirkens liv og vækst.
-

Temadag med dåb og nadver på Vissenbjerg Stor kro hvor jeg lige vil fortælle, at vi var ret mange,
som valgte at bruge dagen på denne spændende temadag. Hvor sognepræst Eva Tøjner, biskop
Tine Lindhardt og sognepræst Dorthe Tofte-Hansen, alle 3 kom med nogle fantastisk oplæg til snak
og diskussion. Det var også den dag hvor der kom 3 meget forskellige bud på hvorfor og hvorfor
ikke vi går til nadver. Hanne Terndrup formand for Ørbæk menighedsråd, Hanne Uhre Hansen fra
Stiftet og mig selv Doris Krarup Mogensen formand fra Veflinge menighedsråd.

-

Få styr på personalepolitikken som samarbejde med Lisa Junge fra landsforeningen førte os sikkert
gennem personalepolitik

-

Det gode menighedsrådsarbejde hvor Anton Pihl fra landsforeningens bestyrelse kom og gav nogle
gode input, at vi som menighedsrådsmedlemmer ofte har mange bolde i luften og hvordan vi kan
forene det med vores ønsker om samtidig at arbejde med mere bløde værdier som f.eks. pleje af
menigheden.

-

Valgkursus/workshop (den nye valglov) som vi har holdt 3 forskellige steder på Fyn, med start i
Middelfart der næst Odense og sidst men ikke mindst Svendborg. Og som i har hørt, var der rigtig
mange som valgte at bruge aften på det her underviste Louise Theilgaard valgkonsulent fra
landsforeningen af menighedsråd.

Derefter er alt blevet aflyst pga. Covid 19 temadag på Vissenbjerg storkro ”Hvad skal vi med folkekirken” en
temadag som kommer på et andet tidspunkt.
Når jeg kigger tilbage på kurser og foredrag, kan jeg kun sige at det fungerer, og at vi tror vi har ramt rigtigt
med forskelligheden af kursus og temadag. 431 medlemmer har deltaget og her i dag er der også stor
tilslutning trods Covid 19.
Alt dette er kun muligt fordi i som rådsmedlemmer kommer, men også fordi vi har et godt samarbejde med
Stiftet, med stiftsrådet, med biskoppen, stiftets medarbejder og landsforeningen af menighedsråd. Det er vi
rigtig glade og taknemmelige for, da jeg/vi ser det som en naturlig forlængelse af måden, vi organiserer
vores distriktsforeningsarbejde her i Fyens stift på. Distriktsforeningen dækker hele Fyens stift.
Landsforeningen dets medarbejder og dens bestyrelse har vi også trukket på gennem det sidst år.
Vi fortsætter arbejdet med at udvikle og sikre relevante kurser/uddannelser for
menighedsrådsmedlemmer, og det nye kursus hæfte er lige på trapperne, det betyder der bliver arbejdet
hårdt på det. Det gør vi bedst ved hele tiden at lytte og være aktiv søgende efter de behov der måtte opstå.
Bestyrelsen er meget opmærksom på, at det kan skabe bekymring i forhold, til at der bliver arbejdet på at
landsforeningen skal have arbejdsgiverfunktionen. Giver det en ekstra byrde til de forskellige
menighedsråd, er vi dygtige nok til at tage vare på den opgave. Når og hvis det sker, er jeg sikker på at
landsforeningen vil tilbyde kurser og uddannelse, så vi alle har mulighed for at dygtiggøre os.
Fyens stifts menighedsrådsforening er ikke kun kursusudvalget der foregår meget andet. Det sidste nye er
vores Liv og Vækst udvalg. Det er på begyndende stadige og som alle ved, har alt stået stille men jeg er
sikker på, når Danmark og verden igen kommer i sving igen starter Liv og Vækst op igen.

Lige nu ved jeg de har arbejdet med forskellige tiltag, som kan gøre Fyens stifts menighedsrådsforening
mere kendt blandt alle menighedsråd her på Fyn. Hvordan kan vi samarbejde med sogne og provsti nogle
overskrifterne er.
-
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Jeg ved de arbejder hårdt og intens på at få lavet noget ny, men nystartede ting tager tid.
Som i ved trådte jeg til som formand efter sidste generalforsamling 2019. Det har været noget af et år for
mig. Der har været mange nye ting, som jeg har skulle lære, men med god hjælp fra alle i bestyrelsen,
begynder der at tegne sig et billede for mig. Når jeg nu snakker om hjælp, så tænker jeg her på samarbejde
med stiftet, hvor biskoppen Tine Lindhardt og Stiftskontorchef Asger Gewecke altid har stået klar, hvis
behovet har opstået. Jeg har haft mange spørgsmål og jeg har aldrig ringet forgæves. Det er hele
bestyrelsens opfattelse, at vi altid kan rette henvendelse, samt at Stiftet også altid stiller deres personale og
lokaler til, hvis det er nødvendigt. Fyens Stift Menighedsrådsforening´s bestyrelse har også været en
kæmpe hjælp for mig her det første år. Så mange tak til jer alle.
Ud over kursusudvalget, Liv og Vækst har vi et bestyrelsesmedlem i TV2Fyns repræsentantskab. Et
bestyrelsesmedlem som er medskriver af Stifts avisen.
Hvem ejer gudstjenesten, og vi er alle præster har været det store tema/emne i år.
Det har været det store emne i de forskellige menighedsråd og temaer ved forskellige sognesamlinger.
Fyens stifts menighedsrådsforening er i høj grad præget af kursusvirksomhed. Lige som alle de andre år, har
vi prøvet at finde emner som passer til, hvad der rører sig i menighedsrådene. Vi har prøvet at lægge nogle
faste kurser til formand/næst formand, kirkeværger og kontaktpersoner. De har i mange år været
obligatoriske, men det ser ud til at vi gennem de sidste par år også har fundet andre emner. Emner som
ofte bliver kaldt de lidt mere bløde værdier.
Når vi som bestyrelse kigger på året der er gået, ser vi mange nye ting som vil komme til at ligge på
menighedsrådenes bord fremover. Vi i bestyrelsen er klar over at i menighedsrådsmedlemmer gør et
kæmpe stykke arbejde. Så det er rigtigt at vi alle er præster. Ikke at vi som menighedsrådsmedlemmer skal
på prædikestolen, men vi har alle mulighed for at gøre vores indflydelse gældende. Frivillighedsarbejde
ligger der meget af i, i kirken. Så endnu engang tak for det kæmpe stykke arbejde der ligger i alle
menighedsråd og deres medlemmer.
Vi plejer at have besøg af formanden for landsforeningens formand Søren Abildgaard, det sker så ikke i år,
men jeg vil sende en hilsen til landsforeningen og sige tak for det gode samarbejde vi har med dem og med
alle medarbejderne i Sabro.
Sammen med stiftet er vi ved at arrangere ”Velkommen til menighedsrådet”, hvor nyvalgte får mulighed
for at møde andre fra menighedsråd. Nye som gamle. Datoen er bestemt til den 27. februar 2021 på
Nyborgstrand.

Vi holder hele tiden øje med regeringens retningslinjer, og følger dem. Vi skal passe på hinanden og os selv.
Det gør vi bedst ved at lytte til hvilke retningslinjer vi skal følge. Desværre så tror jeg at Covid 19 bliver en
følgesvend den næste stykke tid.

Mange tak for ordet.
Doris Krarup Mogensen
Formand

