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Beretning om Distriktsforeningen, Vejle Provstis virke i 2019 

Jeg vil indlede med lidt om DF og LM. 

Distriktsforeningen af menighedsråd, Vejle provsti, fungerer som et lokalt bindeled mellem 

menighedsrådene og Landsforeningen af menighedsråd. 

Kort fortalt blev landsforeningen til på baggrund af en række lokale menighedsråd, der på et tidspunkt 

begyndte at afholde fælles landsdækkende møder.  

I dag er der 44 distriktsforeninger, hvoraf 99 pct. er tilsluttet Landsforeningen af Menighedsråd.  

Her i provstiet følger Distriktsforeningen provstigrænsen, det giver den fordel, at vi som 

distriktsforening er tættere på det enkelte menighedsråd og i øvrigt kan samarbejde og arrangere fælles 

tiltag med provst og provstiudvalg. Det har der været tradition for i Vejle provsti. Men det betyder ikke, 

at vi ikke kan samarbejde med de øvrige distriktsforeninger i Haderslev stift.  Det gør vi høj grad. Det vil 

fremgå senere. 
 

Landsforeningen er et stort apparat, med en valgt bestyrelse på 20 mennesker (14 læge og 6 gejstlige). 

Foreningen har - en af den valgte bestyrelse - udpeget formand, der kirkepolitisk tegner 

landsforeningen udadtil, over for Kirkeministeriet, Stifter, provstier. Landsforeningen sidder med i 

diverse udvalg og kommissioner, der etableres af det kirkelige system og har udtaleret.  

Landsforeningen repræsenterer menighedsrådene og bistår med kursustilbud og tematiske konferencer 

af relevans for menighedsrådenes arbejde.  

Derudover har landsforeningen rådgiverfunktion i forhold til konkrete problemstillinger, bl.a. i 

personalespørgsmål m.v.  

Så det er selvsagt nødvendigt at have kompetente konsulenter ansat, der kan rådgive i forhold til 

lovgivning og bestemmelser.  
 

Generalforsamlingen 2019 

Efter generalforsamlingen i februar 2019 konstituerede bestyrelsen sig med jeg selv, Helle Pedersen 

som formand, Verner Helwig næstformand, John Skodsborg kasserer, Lene Husted sekretær, Mogens 

Lützen repræsentant i TV Syds repræsentantskab og Jens Anton Pedersen som suppleant til TV Syds 

repræsentantskab. Verner Helwig og jeg er valgt som repræsentanter i Samtaleforum i Haderslev Stift. 

Suppleant til bestyrelsen er Carsten Bjerre, Jerlev  
 

Revisorer: Birgitte Blok Jakobsen, Gårslev og Niels Christensen, Gauerslund  
 

Revisorsuppleant: Asta Iversen, Vinding  
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Efter generalforsamlingen gav lektor v. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Benny Schuster et 

oplæg om Moderne kirkebyggeri? Hvad kan arkitektur og indretning sige om kirken og tiden? 

Bestyrelsens arbejde i 2019 

I sensommeren 2019 takkede bestyrelsen af med Lene Husted, som pr. september trådte ud af 

menighedsrådsarbejdet og startede en ny tilværelse i Shanghai. Carsten Bjerre fra Ødsted-Jerlev 

Menighedsråd er trådt ind i bestyrelsen. 

Foruden Generalforsamlingen har bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvor arbejdet hovedsagelig 

har handlet om etablering af relevante kurser og møder, enten for vort eget distrikt eller i samarbejde 

med de øvrige distriktsforeninger i Stiftet.  

Bestyrelsen har været repræsenteret på LM´s formandsmøde d. 2. marts, LM delegeretmøde 10.-12. 

maj og LM´s midtvejsmøde den 23. november.  Formålet med formands- og midtvejsmøderne, er at 

drøfte de beslutninger og projekter, som er bragt i forslag og vedtaget på årets delegeretmøde, som 

landsforeningen har til opgave at føre ud i livet. På disse møder pågår der såvel organisatoriske som 

kirkepolitiske debatter.  Disse kommer jeg tilbage til. 

Ift. Samtaleforum har vi deltaget i 2 møder og 1 møde med biskoppen. Jeg vil komme tilbage til 

Samtaleforum lidt senere. 
 

Kirkestafetten  

Bestyrelsen har med Mogens Lützen i spidsen arbejdet på ”Kirkestafetten” – efterfølgeren af ”Kend dit 

provsti. Vi har søgt kirker der vil vise deres bedste sider frem fx et spændende projekt eller lign. og der 

har været afholdt 3 arrangementer i 2019. Det første løb af stablen d. 26. marts i Sct. Johannes og det 

andet arrangement d. 21. maj i Sct. Nicolaj kirke, hvor vi skal høre om den igangværende ombygning af 

kirken og det sidste besøg blev d. 12. september i Nørremarkskirken, hvor vi bl.a. hørte om det at være 

grøn kirke. Grejsdal og Jelling har budt ind på Kirkestafetten i 2020.  ”Kirkestafetten” er et samarbejde 

mellem Distriktsforeningen og provstiet og vi takker for den økonomiske støtte fra provstiet. 
 

Provstiet 

Bestyrelsesmedlemmerne John Skodsborg og Jens Anton Pedersen, er også medlem af PU.  

Vi orienteres fortløbende om det arbejde i PU, der måtte være inden for DF’s interessefelt – det skal 

dog understreges, at det ikke er ” interessante” detaljer om de enkelte menighedsråd. 

Bestyrelsen har også haft møde med vores provst Dorte Volck Paulsen, hvor vi drøftede mulige 

samarbejdsaftaler og fælles arrangementer. Det gav nogle gode emner til det forsatte gode samarbejde 

mellem DF og provstiet, som der arbejdes videre på i 2020. 
 

Stiftet 

Vi er med også repræsenteret i Stiftsrådet, hvor Mogens Lützen har afløst Karen Sundbøll. 
 

TV- Syds repræsentantskab  

DF Vejle har 1 plads i TV-syds store repræsentantskab, hvor DF Kolding og Den sønderjyske forening har 

sæde. Mogens Lützen er bestyrelsens repræsentant og Jens Anton Pedersen er suppleant. 
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Samtaleforum DF – Haderslev stift.  

Samtaleforum er som før antydet – et forum, hvor de 5 distriktsforeninger i Haderslev stift, der består 

af Den sønderjyske forening og De 4 nord – de 4 er Kolding, Fredericia, Vejle og Hedensted. Vi mødes og 

drøfter emner af fælles interesse, og har 2 årlige møder med biskoppen og stiftschefen, hvor der er 

gensidig orientering og drøftelser af forskellige relevante forhold. Disse møder har ikke besluttende 

karakter, men er en god måde at holde forbindelse til hinandens funktion, arbejde og tanker. 
 

I samarbejde med LM udbyder Samtaleforum relevante kurser for menighedsrådsmedlemmer. Det er 

ikke alle kurser, vi udbyder lokalt, men det er altid muligt for den enkelte at tilmelde sig kurser i andre 

distriktsforeninger – også på landsplan. 
 

Samtaleforum er også et formelt forum på landsplan, således at der på stiftsplan er etableret en slags 

stiftsbestyrelse, hos os kaldet Store Samtaleforum, som har til opgave at forberede årets 

delegeretmøde. Én gang årligt samles samtlige bestyrelsesmedlemmer i distriktsforeningerne til 

forberedelse af møderne. 
 

Kurser – fælles/lokalt i 2019 

Vi arbejder kontinuerligt på at finde de rette kurser i den rette form og det har vist sig, at 

fyraftensmøder er den bedste måde at holde kurser på. Vi er alle travle mennesker i en travl hverdag og 

vores weekender er helliget familien mm. 

 

 29. januar: Kursus for kirkeværger, kirke- og kirkegårdsudvalg og andre interesserede med 
59 deltagere. Et rigtigt godt og informativt kursus. 

 

 7. maj: Fyraftensmøde med temaet: Hvad er vi fælles om? Kan vi være fælles om 
opgaveløsningen? 30 deltagere. En aften som alle parter havde stor glæde af. Godt at høre 
om, hvad de forskellige funktionsområder indebær. 
 

 29. oktober: Kursus om GDPR – hysteri eller alvor i Folkekirken. 35 deltagere. En 
informativ aften, hvor deltagerne kunne gå hjem med viden om, hvad og hvilke tiltag, der er 
nødvendige for at vi overholder kravene ift. GDPR. 

 

Landsforeningen 

Fra Haderslev Stift er vi i LM’s bestyrelse repræsenteret med John Skodsborg som læg medlem og med 

præsterepræsentant Per Damgaard Pedersen og Martin Rønkilde som suppleant og begge, Kolding 

Provsti.  

 

Emner LM arbejder med, politiske temadrøftelser på midtvejs- og formandsmøder samt på delegeret 

møde 

 Arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret – hvordan kommer vi derhen?  
Hvad betyder det for økonomien/medlemskontingentet, organisering af 
arbejdsgiverorganisationen og hvilke ydelser skal vi tilbyde? På delegeretmøde 2020 kommer et 
mere konkret oplæg til organiseringen af arbejdsgiverorganisationen.  
 

 Provstiudvalget og provstens rolle  
På delegeretmøde 2019 var der afstemning om, hvorvidt man kan sidde i et provstiudvalg uden 
at være medlem af et menighedsråd - som det er i dag. Et flertal af de delegerede stemte for at 
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man SKAL være medlem af et menighedsråd for at være valgbar til provstiudvalget. 
Distriktsforeningerne i Haderslev Stift er imod denne beslutning og vil stille et forslag til 
delegeretmøde i 2020 i et forsøg på at ændre dette. 
 

 Debat om dåb og dåbsritualet, herunder spørgsmålet om konfirmand- og voksendåb  

 Uddannelsespolitik  

 Unge menighedsrådsmedlemmer 

 Menighedsrådsvalg 2020 

 Økonomi i forbindelse med begravelser 
 

 Folkekirkens liturgier  
Debatten om liturgier er en vigtig debat for menighedsrådsmedlemmer og andre lægfolk. 

 

 Udvikling af medlemsorganisationen  

 På delegeretmødet præsenterede bestyrelsen sit oplæg til en medlemsstrategi vedrørende 

blandt andet kommunikation, kursusudbud, møder for menighedsrådsformænd og 

distriktsforeningernes udvikling.  

 

 Valg til bestyrelsen i 2021  

Landsforeningens bestyrelse overvejer et forslag til ændring af vedtægterne vedr. valg til 

bestyrelsen, når der i et stift kun er opstillet én kandidat. 

 

Menighedsrådsvalg 2020  

Distriktsforeningen for Vejle Provsti og Vejle Provsti er gået sammen om at lave en fælles kampagne op 

til Menighedsrådsvalget 2020. Vores ønske er at få alle de mange gode historier og fortællinger om 

menighedsrådsarbejdet frem i lyset. Historier man kan spejle sig i, fortællinger om det gode fællesskab, 

som kan bæres videre. Vi skal sende budskabet om, hvad det giver at være med og at man rent faktisk 

kan man udvikle sine kompetencer ved at sidde i et menighedsråd. Vi vil kontakte nogle 

menighedsrådsmedlemmer og stille dem nogle spørgsmål, og ad den vej få de gode historier frem. 

Materialet kan så bruges af menighedsrådene i deres rekruttering af nye medlemmer. 

 

Tak til bestyrelsen  

Jeg vil gerne til sidst rette en tak til den øvrige bestyrelse for samarbejdet i de forgangne år. Tak for 

gode møder, engagement og opbakning til vores drøftelser og hyggeligt samvær. 

Tak Verner (som ikke kan være her i aften) for engagement i bestyrelsen og samtaleforum, hvor han 

sammen med mig har repræsenteret Vejle provsti, som tovholder/kontaktperson i Store Samtaleforum. 

Tak til Lene for at holde på vores notater og referater  

Tak til Mogens for varetagelsen af ”Kirkestafetten” og som nu også varetager sekretærfunktionen. 

Tak til John for overblik over regnskab og budgetter. Du har styret regnskabet, modtaget tilmeldinger til 

arrangementer og efterfølgende inddrivelse af restancer.  

Tak til Jens Anton og Carsten Bjerre fordi I bakker op og engagerer jer i bestyrelsesarbejdet.  

Tak også til dig Inger – Johns trofaste støtte, som altid stiller op og hjælper os med de praktiske ting. 

Hermed overgiver jeg ordet til ordstyreren og forsamlingen. 
 

Helle Pedersen  


