
Referat fra Ringkøbing Proustis Ditriktsforenings generalforsamling i Ulfborg kirkehus den 7 februar 

2019.02. 

Lars Christoffersen bød velkommen. 

Valgmenighedspræst Margrethe Kock holdt foredrag om Liturgiarbejdet. Der er nedsat 2 arbejdsgrupper af 

biskopperne, der arbejder med dåb-nadver og gudstjenesten. 

Hun gennemgik gudstjenesteformerne helt fra Jesu fødsel og op til vores tid. 

Kan der være nye salmer, nye bønner, og nye gudstjenesteformer? 

Skal der være altergang ved alle gudstjenester? 

Er der for megen tekstlæsning, og kan der ved lejlighed vælges en anden tekst? 

Kan vi holde gudstjenester uden altergang? 

Der bliver udarbejdet en rapport omkring autorisation og frivillighed. 

Margrethe Kock vil gerne komme ud i menighedsrådene og hjælpe os i gang med at diskutere disse ting.  

Læs mere på Folkekirken.dk – aktuelt -Liturgiarbejde. 

Derefter var der generalforsamling og kaffe. 

1. Valg af dirigent  

Poul Agergaard gjorde opmærksom på, ar generalforsamlingen var for sent varslet. 

2. Forelæggelse af bestyrelsens  beretning 

Lars Christoffersen berettede om, hvad der var sket i årets løb, og hvad der er på bedding. 

Der har været en temaaften med Daniel Ettrup Larsen  stiftspræst for kulturelt samarbejde, hvor han kom 

ind på kirkens møde med nydanskerne. Der var ca. 30 fremmødte,  

4 april kommer kirkegårdsleder Jens Dejgaard, og fortæller om kirkegårdsvedtægter,og 

fremtidsperspektiver på kirkegårdene, graverne skal inviteres.Dette møde er i Højmark Forsamlingshus, i 

samarbejde med Skjern distriktsforening. 

Lars fremlagde også distriktsforenings vedtægter og formål. 

Poul Agergaard og Henning Rindom deltog i årsmødet på Nyborg strand, et meget veltilrettelagt møde. 

Emner tll kurser kan tages op, landsforeningen arrangerer flere kurser, der er gratis for menighedsrådene. 

3. Godkendelse af regnskab. 

Kasserer Henning Rindum fremlagde regnskabet, der efterfølgende blev godkendt af generalforsamlingen.  

Der er et pænt overskud , da vi havde overskud ved biskoppens besøg sidste år, og  der kun var to på 

årsmøde sidste år. 

4 .Drøftelse af budget og fastsættelse af kontingent.  

Vi fortsætter med 200 kr . pr menighedsmedlem. 



5. Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år. 

Der er nogle steder man har fået et samarbejde omkring kassererjobbet, hvor der har været 

momsfritagelse. Udvalg arbejder med flere modeller, herunder også kontaktpersons arbejde og HR-

ansættelseforhold. 

Vi har talt om, at arrangere et foredrag med Henrik Jensen, eller andre. 

Konsulentbistand fra landsforeningen er gratis. 

6.Valg af delegerede til Landsforeningens årsmøde på Nyborg strand.  

Valgt blev Hans Østergaard og Poul Agergaard og Henning Rindom. 

7 Indkomne forslag  

Ingen 

8.  

Eventuelt 

Der er ved at blive udarbejdet nye kirkegårds kort flere steder. 


