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Der er grøde og opbrud 

VI står midt i en anderledes vinter- sne har ikke tynget indtil videre. Til gengæld har 

solen skinnet og givet lys og livsmod, dagene længes, vi er allerede oppe over de ti 

timers dagslys pr. dag! 

Inden længe skal vi til valg- det vender jeg tilbage til lidt senere. 

Menighedsrådene har travlt med budgetønsker og snart står konsultationsrunden 

for døren.  

Det tidlige forår 2018 stod i lockout-tegnet. En situation som vi aldrig tidligere har 

været sat i.  

Det gjorde det jo også ekstra spændende, om vi skulle afholde vores kursus om 

regnskab og økonomi d. 10 april og en del ringede for at forespørge om mødets 

gennemførelse.  

Det blev selvfølgelig gennemført- med rigtig fin deltagelse- og en god og kompetent 

ung mand til at forelægge disse svære regnskabstekniske ting.  

Menighedsrådsforeningen har været rundt i provstiet 4 steder for at afholde de 

korte introkurser til brug af DAP. Dette tilbud står stadig ved mangt og jeg kommer 

gerne ud til menighedsrådene for en kort gennemgang. 

Vi har også afholdt en kursuseftermiddag/aften for kirkeværgen, en slags 

”åstedsforretning”.  Der var stort fremmøde ved Finderup kirke, hvor vi gik 

bygningen igennem med vejledning af provstiets bygningssagkyndige Henning 

Jensen. 

Vores samarbejde med Menighedsrådsforeningen i Ods-Skippinge er væsentligt 

forøget. VI har grænser til hinanden og vi bliver    inviteret til møder og kurser i 

hinandens regi.  Det sidst afholdte fælleskursus var netop i brug af DAP, et noget 

større kursus med indblik i maskinrummet. 

Vi forsøgte i fællesskab at gennemføre et kursus om fremtidens 

arbejdsgiverforening i maj sidste år, men det måtte flyttes til efteråret og der var så 

til gengæld god deltagelse. Ligeså til kurset om personalepolitik, hvor 22 mødte 

frem. 

Vi fastholder vedholdende vores kalendermøder med provstiudvalget to gange 

årligt.  



På torsdag holder vi møde med PU og herefter fremkommer en oversigtskalender til 

jer omkring de mange arrangementer, der allerede er planlagt og andre  er i 

støbeskeen. 

Vi har som forening også et medlemskab af provstiets samarbejdsudvalg. Her 

planlægges de store fællesarrangementer i provstiet. Det har været den traditionelle 

fællesgudstjeneste i Amfi i Bregninge 2.pinsedag og sidste efterår var det tid til en 

provstidag for alle menighedsråd.  

Denne gang var emnet Diakoni.  Mere om dette om lidt. 

Så vil jeg tillade mig at se lidt fremad: 

Det er det sidste hele år, før der er menighedsrådsvalg til næste år.  

Der er kommet ny valglov og vi skal allerede i arbejdstøjet fra april måned, ca. ½ år 

før valgdatoen.   

Dernæst følger vi op på diakonidagen fra efteråret. VI vil i samarbejde med PU lave 

en eller to KORTE opfølgninger/ erfaudvekslinger i løbet af året.  

Lige om lidt skal vi til valg- vi vil i den anledning holde et kort møde omring 

folkekirkens styre, som kan bruges overfor de kandidater, der stiller op: hvad vil man 

med folkekirken fra folketingets side? 

Vores provstikonsulent er netop nu i færd med at lægge sidste hånd på et 

dagskursus omkring ledelse i menighedsrådene.  

Fremtidens kirkegårde er aktuelt lige pt af to årsager: For nylig var Jan Østergaard i 

landsdækkende fjernsyn og radio for at fortælle om urneflytninger mellem 

landsdele.  

Skal vi betale for at blive begravet? I Hillerød provsti har man valgt at betale alle 

udgifter på kirkegården for folkekirkemedlemmer. Samtidig arbejdes der i 

provstiregi også med et (lovpligtigt) gennemsyn af taksterne på kirkegårdene, så kan 

vi godt se frem til et nyt åstedsmøde omkring dette vigtige emne med kirkegårdens 

udformning, hvor betaling af begravelsen vil være helt naturligt at tage op.  

Et længe næret ønske om at få mere at vide om GIAS kan lade sig gøre her i maj med 

Diane fra Sct. Olais kirkegårdskontor. Det har været efterlyst af mange kirkeværger 

og det er nu ved at være endeligt programsat. 

Vores provst har givet tilsagn om at deltage i en kursusaften om dagsordner og 

referater set i lyset af de observationer og konklusioner, der kan drages af Jørns 

udmeldinger på sidste formandsmøde.  



Grøn kirke lever stadig- i bedste velgående. ”En grøn kirke er en kirke, der viser 

omtanke for Guds skaberværk gennem helt konkrete tiltag, der mindsker 

belastningen af klima og miljø.” 

I skrivende stund er der endnu en kirke, Buerup, der har meldt sig under fanerne og 

bruger tjeklisten fra Danske kirkes Råds grønne kirke til at arbejde videre. Der er 

andre kirker i provstiet, der har vist interesse for arbejdet. To gange om året er der 

erfaudvekslinger for nuværende og kommende grønne kirker i provstiet.  Udvalget 

arbejder under stiftsrådets udvalg og gør brug af den projektansatte konsulent, der 

arbejder med grøn kirke i stiftet. Der er udgivet ”Bæredygtige alterborde” til alle 

menighedsråd og man kan abonnere på et nyhedsbrev. Ligeledes er Flemming 

Blarke fra menighedsrådsforeningen en del at dette arbejde og har også nu en plads 

i grønt udvalg i stiftet. 

Da stiftsrådet i efteråret har nedsat et gudstjenesteudvalg/liturgiudvalg, fik vi 

mulighed for en repræsentant og det er Marie Overgaard Jensen fra Finderup 

menighedsråd. Det er altid dejligt med medlemmer, der vil repræsentere på 

stiftsplan.   

Tak til bestyrelsens medlemmer- Flemming, Kirsten, Sven-Erik og Jan for et dejligt 

samarbejde i det forgangne år.  

Jeg kan vist godt slutte nu, mens vi stadig er helt høje af at tænke på de tiltag, vi kan 

inddrages i på den korte og lange bane.  

Og så kan vi jo passende tænke vores lokale muligheder ind i vores gæst Karen Klints 

debatoplæg lige om lidt: er der plads til tro i fremtiden? 

Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingen.  

Bodil Th. 


