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Ved sidste års generalforsamling var biskop Lise-Lotte Rebel vores taler. Som altid var 

det en glæde at lytte til. Det var så sidste gang, vi fik lejlighed til at høre biskoppen 

ved vores generalforsamling. 

I bestyrelsen har vi haft et travlt men godt år. Der har været ændringer i bestyrelsen: 

Hanne Hilslev Rasmussen, Melby, er indtrådt. Ingelise Lorenzen er grundet stort 

arbejdspres i rådet stoppet. Hun var vores kasserer. Vi takker hende for arbejdet og 

Knud Rosted har nu overtaget denne post. Det tog 8 måneder at få bankarbejdet med 

diverse underskrifter i orden. Ufatteligt! Ingelise har så klaret det løbende arbejde i 

den lange tid. Stor tak til hende for det. Samarbejdet med vores naboforening 

Helsingør Sydøst går godt og vi deltager så vidt muligt i hinandens møder. Vi er så 

heldige her i Stiftet at have landsforeningens formand tæt på os. Søren Abildgaard 

deltager ofte og gerne i vores møder, så vi får straks svar på vores spørgsmål, om 

hvad der rører sig i Landsforeningen. Det samme gælder Hans-Henrik Nielsen hvad 

angår informationer. Han er på begge foreningers vegne medlem af TV-Lorrys 

repræsentantskab. 

Church Desk fungerer godt for os og foreløbig har vi betalt indtil maj. Vi er 

efterhånden der, hvor en meget større del af vores medlemmer er fortrolige med DAP, 

så det er ikke de elektroniske mediers skyld, hvis man ikke kan finde vores 

meddelelser og kursusudbud.  Se på både vor hjemmeside 

www.dindistriktsforening.dk, Stiftets hjemmeside og Landsforeningens hjemmeside! 

 

Den 2. marts var der formandsmøde i Middelfart. Der var mange punkter på 

dagsordenen, blandt andet provstens og provstiudvalgets rolle, folkekirkens lokale 

legitimitet, dåb, menighedsrådsvalg 2020, pensionsforpligtelse for tjenestemænd og 

arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret, hvilket projekt der stadig arbejdes 

ihærdigt mad. Vi her fra Helsingør Stift har tidligt tilkendegivet at Landsforeningen 

skal arbejde videre mod at nå i mål med ønsket om som folkekirkens 

arbejdsgiverorganisation at overtage forhandlingsretten i forhold til menighedsrådenes 

ansatte. 

11.marts afholdt vi et ekstra tildelt DAP kursus i Frederikssund med god deltagelse. 

26. marts havde vi i Oppe Sundby en meget velbesøgt aften med emnet Kirkegården 

under forandring. 

28. marts havde Landsforeningens ny sekretariatschef Torben V. Lauridsen ønsket at 

møde os 2 distriktsforeningsformænd til en samtale om, hvad vi foretager os i 

foreningerne. Han var på en landsturne for at få et indtryk af effektivitet og vores 

måde at samarbejde med og repræsentere Landsforeningen på. Vi fik en god 

”prøvekarakter”. 

En ting, der glæder mig ved den ny arkiveringslov, som man kan læse om i 

Landsforeningens udmærkede Minihåndbog, er at man kan kassere alt efter 1980 til 
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nu, som ikke er historisk eller har en særlig betydning for sognet. Hvis man har været 

med i en årrække, får man godt nok nogle hyldemeter mere plads til noget andet. 

Den 1. april holdt vi i Nødebo et godt kursus: Arbejdsgiver i praksis. 

Den 29. april var der formøde – Før Nyborg – i Glostrup, hvor de 6 fremsendte forslag 

blev gennemgået samt om hvordan delegeretmødet former sig, således at de 

delegerede kunne være godt forberedte. Efter et glimrende årsmøde 10. – 12. maj 

blev der holdt evalueringsmøde den 21. maj i Skovlunde. Flere af deltagerne 

tilkendegav at de kunne have brugt meget mere tid på de forskellige workshops. 

Den 9. november indbød Landsforeningen til provstiudvalgskonference i Fredericia. 

Tak for det initiativ, som gennem flere år har samlet deltagere fra næsten alle vore 

103 provstier.  

Den 23. november var der midtvejsmøde i Odense. Emnerne var blandt andet 

Liturgier i folkekirken, folkekirkens styrelse, forhandlingsret og de udsendte 

samtalekort. Vi var så at sige i maskinrummet! Liturgidebatten er godt i gang mange 

steder. Der er så mange spørgsmål. Mener vi noget? Som det blev sagt: Er vi blot 

aktive ”kirkebænkevarmere” – de u-udsmidelige, som bare altid sidder der? 

Den 27. november var begge distriktsforeninger til møde hos biskoppen. Vi var 4 fra 

vores forening. Vi fik besvaret mange spørgsmål, blandt andet om bispevalget. Vi 

håber meget at den kommende biskop vil videreføre den tradition! 

Den 3. februar holdt vi i Frederikssund valgkursus med 91 deltagere. Et rigtig godt 

kursus med Louise Theilgaard som underviser. Den 3. marts holder vi det samme 

kursus i Helsinge sognegård. Der er til nu 44 tilmeldt. 

Har man ikke mulighed for at deltage, kan man finde de mange regler på 

valg@menighedsraad.dk. Der er på landsplan orienteringsmøder den 12. maj og 

valgforsamlinger den 15. september. Den ny valglov er fuldt demokratisk og 

legitimiteten er i orden.  

Den 1. april er der formandsmøde i Himmelev sognegård. 

Den 27. maj er der formøde – før Nyborg – i Oppe Sundby. 

Den 17. juni er der evalueringsmøde samme sted. 

Mød op til jubilæums-årsmøde i Nyborg 5. – 7. juni. De delegerede er den politiske 

del, men alle der deltager oplever det samme. Der skal vælges valgbestyrelse i år, for 

næste år 2021 er der valg til Landsforeningens bestyrelse, hvor den nuværende 

bestyrelse har ønsket 2 kandidater for hvert stift. 

Vi kan nu opfordre formændene for vores medlemsråd til at alle 

menighedsrådsmedlemmer kan opgive navn og mailadresse til Landsforeningen, så 

kan de få direkte meddelelse om kurser med videre. En fælles database, som 

vedligeholdes centralt. Alle vil have fornyelse, men ingen vil have forandringer! 

Vi har i årets løb holdt 8 bestyrelsesmøder. Vi går ind i et meget travlt år med 

menighedsrådsvalg på en ny måde og et bispevalg, hvor vores 2 distriktsforeninger 
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har en rolle at spille. Vi har i hver forening nedsat et udvalg til at arrangere 2 -3 

stormøder. Vi skal forberede valg af ny bestyrelse i distriktsforeningen samt finde 

kandidater til Landsforeningens bestyrelse. 

Jeg vil sige tak til distriktsforening Helsingør Sydøst, til vores valgte  i 

Landsforeningens bestyrelse, tak til de sogne som så beredvilligt lægger lokaler til 

vores arrangementer, tak til vore webmastere og en særlig stor tak til vores super 

sekretær Lotte og slutteligt en tak til hele bestyrelsen for god hjælp og godt humør i 

året, der er gået. 

Hvad kendetegner vores Landsforening? Hvad er på top-ti listen? På formandsmødet i 

Middelfart var det ord som   Organisering, Fleksibilitet, Nærvær og Troværdighed.  

 

Til lykke med de 100 år til foreningen        -  og til os! 

 


