Generalforsamling den 12. marts 2022
Jeg vil starte med at præsentere Distriktsforeningens bestyrelse.
Birgitte Lerche
Dorte Larsen
Henrik Lüthje
Jørgen Samsing Bendixen
Kasper Hjort Jørgensen
Lars bang Davidsen
Mathias Thorsson
Orla Drejer
Per Frank
Kirsten Svane
Per Høegh
Connie Bang
Søren-Herluf Mohr Sørensen
Og jeg selv hedder Doris Krarup Mogensen
Sidst men ikke mindst Finn Poulsen. Finn Poulsen har her i januar 2022 holdt 25-års jubilæum
som kasserer i Distrikts Foreningen Fyn, mange tak for det Finn
Beretningen 2021/2022, i dag er glædens dag over at vi igen må samles her i Nyborg, til
generalforsamling i Distrikt foreningen Fyn.
Det er med stor glæde at vi byder jer velkommen her i dag til generalforsamling ikke mindst
fejre vi det folkekirkelige demokrati, hvilket lige i disse dage er meget vigtigt at demokratiet er
lyslevende. Vi i bestyrelsen betragter generalforsamlingen som en fest dag.
Traditionens tro startede vi dagen i Nyborg kirke i de smukke omgivelser med gudstjeneste med
Camilla Balslev. Mange tak Camilla.
Der er sket meget siden vi mødes sidste år. sangforbud, værnemidler forsamling forbud og max
antal er heldigvis afskaffet.
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.
En speciel tak til Asger Gewecke, da han som mange andre år har lovet at føre os sikkert og
godt gennem generalforsamlingen som dirigent.
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Kirken i Danmark ud i det enkelt sogn er forbundet med demokratis, som gør sig gældende i
hele landet. Menighedsrådsarbejde er et vigtigt arbejde. Om det er menighedsrådet folkevalgte
medlemmer eller om den præst eller præster, valgt at et siddende menighedsråd. Folkekirke
hedder det ikke kun fordi vores Grundlov bestemmer og anerkender den. folkekirken er et
velfungerende demokrati, hvor medlemmer er blevet valgt til et betroet arbejde i den danske
folkekirke. Det betroede ansvar og erhverver til menighedsrådet og dets medlemmer henter
både sin opgave og sin kraft i det Evangelium, der lyder fra prædikestol, samskabelsen og liv og
vækst som det hedder i menighedsrådsloven.
Det har så betydning for folkekirken at frivillighedens vej er tilstede i så stort et omfang, i det
arbejde alle os menighedsrådsmedlemmer laver.
Aldrig skal vi være i tvivl om, at der er folkekirkens gudstjeneste vi deltager i, men også en stor
grad af frihed til at menigheden selv har stor medbestemmelse og til at sætte vores præg på
gudstjenesten. Husk at vi har den største indflydelse på Gudstjenesten, det gælder alle os som
er med her i dag, hvor er det godt at vi som kirkegænger kan være med til at bidrage ud fra det
synsfelt.
Siden sidst har der været valg til Provstierne i hele Stiftet”. Det er i høj grad os
menighedsrådsmedlemmer, som vælger de provstiudvalg, der har så stor indflydelse i vores
folkekirke. jeg er sikker på at her på Fyn er der kommet gode folk i provstierne, og som vil gøre
et kæmpe stykke arbejde der.
Vi som 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. Til tider.
F.eks. Under Corona blevet der pålagt menighedsrådene flere opgaver som kontrol af
Coronapas, tjek Vaccine og udarbejde planlægning af gudstjenester, for at så mange som
mulige har kunne komme i kirke. Det er et vigtigt arbejde som alle menighedsråd tager
alvorligt.
Det er lige fra kaffebrygning, bage kager organiserer sogneudflugter osv. osv. i den retning. Vi i
menighedsråd er også arbejdsgiver, for personalet i kirken som jeg ved at alle tager meget
alvorligt, planlægning af timer, arbejdsmiljø, vedligeholdelse af bygninger, klimaændringer på
kirkegårde og præsteboliger. Ja der er rigtig mange tid som vi i menighedsrådene skal taget
vare på.
Når vi som bestyrelse kigger på året der er gået, så tænker vi at det har været noget af en
udfordring for alle 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.
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Frivillighedsarbejde ligger der meget af i kirken. Så endnu engang tak for det kæmpe stykke
arbejde der ligger i alle menighedsråd og deres medlemmer.
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.
Her på Fyn har vi kun en distriktsforening. Jeres menighedsråd er medlem af distriktsforening Fyn, og
som medlem af en distriktsforening er du/i også medlem af Når vi kigger på Fyens stift så har vi 171
menighedsråd fordelt over hele Fyn. En Distriktsforening Landsforeningen.

Hver distriktsforening har en bestyrelse, som består af menighedsrådsmedlemmer. Bestyrelsen
blev valgt ind sidste år, hvilket sikre vores medlemmer i distriktsforening 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 og nu bliver jeg lidt i tvivl om det er 41 eller 42 delegerede til årsmøde.
Hvilket betyder at vi har ret stor indflydelse på landsplan her fra Fyn.
Udover dette, har Distrikts foreningen Fyn et stort udbud af kurser. Som alle i Fyens
menighedsråd har mulighed for at deltage på. Sammen med Fyens Stift og Landsforeningen af
Menighedsråd udbyder vi en lang rækker kurser og uddannelser. De er skræddersyet til os
menighedsrådsmedlemmer og dækker alt fra arbejdsgiverpraksis, økonomi til ledelse og
formidling. Hvis jeg selv må sige det så syntes jeg at vi har et af landet bedste kursustilbud her i
Distriktsforeningen. Vores kursus udvalg gør et stort stykke arbejde i at nå rundt til alle
medlemmer her på Fyn.
Vi ved godt at i år har alle været udfordret på at deltage fysisk til møder, temadage, kurser og
uddannelser så i samarbejde med Landsforeningen for Menighedsråd fået lavet online
uddannelser/kurser.
Det har heldigvis også været muligt at mødet fysisk, her kigger jeg tilbage på Tema dag på
Vissenbjerg Storkro. En dag hvor lattermusklerne fik frit løb: Ulla Kjær; Kunsthistoriker,
museumsinspektør, Nationalmuseet
• Forholdet mellem kultur og kristendom i Danmark.
Hun kom også med mange gode tilbud på hvordan vi kan indrette kirkerummet, eller mere en
vinkel på hvad hun ikke syntes at kirkerummet kan blive brugt til.
Maj Dalsgaard; Arkitekt, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
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• Fremtiden for landsbyernes middelalderkirker, mellem følelsesmæssig tilknytning og
funktionelle tiltag.
Der var bud både til biograf, kontormiljø og cafe. Opdeling af kirken i forskellige rum flyttebar
vægge som skal kunne flyttes efter behov. Spændende i vores middelalder kirker. Så skriftlige
ansøgning til Stiftet bliver nok nødvendigt for at lave sådanne tiltag.
Jeg ved vi sidst år arbejdede på et store arrangement i Congres centret Odense i samarbejde
med Fyens Stift ”Velkommen i Menighedsrådet” det var vi desværre nødt til at aflyse. Det bliver
ikke et velkommen til Menighedsråd, men vi arbejder fortsat på at arrangere et fælles
arrangement. Der kommer nærer information når det bliver aktuelt.
Søren Abildgaard sidder i landsforeningens bestyrelse. Distriktsforeningen Fyn vil meget gerne
takke for et godt samarbejde med, som jeg håber du vil bringe en mangen stor tak for det gode
samarbejde med til bestyrelsen og overbringe en stor tak til alle medarbejderne i Sabro, der
hvor hovedkontoret ligger for Landsforeningen af Menighedsråd.
Til Stift rådet og Stifte håber jeg at i vil tage med tilbage, og sige tak for et godt samarbejde til
alle både i stift rådet og til medarbejderne på Stiftet.
Sidst men ikke mindst vil jeg takke jer alle, for at vi var så godt repræsenteret sidst år til
årsmødet for Menighedsråd, hvor der var valg til bestyrelsen. Fordi vi her på Fyn var så heldig at
få 2 repræsentanter i bestyrelsen. Mange tak for jeres tilslutning.
Som i sikkert ved er det gejstlig Jørgen Samsing Bendixen og jeg som læg medlem der blev valgt
ind Landsforeningens bestyrelse til sidste års generalforsamling.
I år vil jeg byde vores eget medlem sognepræst Jørgen Samsing Bendixen velkommen til et
foredrag ”præsten rolle i Rådet” dette vil ske efter valgt delegerede og suppleanter til
årsmødet.
Lige en reminder der er årsmøde her i Nyborg den 10 til den 12. juni. 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.
Formand
Fyens stifts Menighedsråd
Doris Krarup Mogensen
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