
Referat fra møde og generalforsamling i Ringkøbing Distriktsforening 

Onsdag 26/2 2020 i I.C. Christensens Hus i Hee 

 

1. Fælles administrationskontor i provstiet 

2. Generalforsamling 

3. Indlæg ved Thorkil Sohn 

 

Der var mødt 16 deltagere 

 

1. Der er nedsat en arbejdsgruppe på 4 personer fra menighedsrådene, som har 

udarbejdet udkast til vedtægter for dette. Og de er udsendt til menighedsrådene. 

Arbejdsgruppen er: Hans-Ole Jessen, Ringkøbing, Poul Agergaard, Ringkøbing, Alex 

Wejse, Rindum og Hans Østergaard, Hover. 

Hans Ole-Jessen gjorde rede for planerne. Ved det kommende budgetsamråd i maj i 

provstiet afholdes der stiftende generalforsamling, hvor der vælges og nedsættes et 

udvalg, bestående af 4 geografisk valgte personer til varetagelse af den daglige drift 

af kontoret. Valgperioden gælder for et år.                                                                                           

Ved generalforsamlingen godkendes desuden kontorets budget for 2021.                             

Det nedsatte udvalg skal efterfølgende forestå opbygning af kontoret med ordinær 

drift fra 1.januar 2021                                                                                                  

Menighedsrådene bedes inden 1/4 tilkendegive hvilke opgaver man synes 

administrationskontoret skal tage sig af. Og inden 1/5 bedes de enkelte områder 

komme med forslag til udvalgets kandidater. 

 

2. Hans Østergaard blev valgt til ordstyrer og konstaterede, at generalforsamlingen 

var rettidig indkaldt.                                                                                                       

Formanden aflagde beretning og fortalte bl.a. at valgmenighedspræst Margrethe 

Koch, Ringkøbing, indledte generalforsamlingen i 2019 med et indlæg om 

biskoppernes oplæg til liturgidebat. Margrethe Koch kommer gerne ud til de enkelte 

menighedsråd med vejledning og råd.  I september 2019 blev der afholdt et fælles 

møde med Skjern Distriktsforening i Højmark. Taler var dr.teol. Bent Flemming 



Nielsen, Helsingør, der gav en historisk gennemgang af liturgien og udtrykte 

holdninger til nutidens debat.                                                                                                              

I sin redegørelse meddelte kassereren, at kontingentet er fastsat til 26.200, og at det 

fremover opkræves af landskontoret.                                                                          

Under drøftelse af kommende opgaver sagde formanden, at der er planer om at 

arrangere et fællesmøde sammen med Skjern Distriktsforening til efteråret. Og at 

arrangere kurser sammen med landsforeningen for de kommende menighedsråd.  

Der blev valgt 3 delegerede til landsforeningens årsmøde på Nyborg Strand fra 5. – 

7.juni: Poul Agergaard, Henning Rindom og Johanne Christiansen. Suppleant: Svend 

Aage Hoppe. 

 

3. Efter kaffen var der et indlæg ved Thorkil Sohn om sognenes og menighedernes 

forhold. Med afsæt i Peters bekendelse til Jesus: Du er Kristus, den levende Guds 

søn, talte han for, at det til enhver tid er kirkens opgave at forkynde Kristus og ikke 

konkurrere med samtiden om at prædike f.eks. politik og klimaforandringer. Staten 

skal beskæftige sig med de ydre rammer for kirken og ikke blande sig i de indre 

anliggender. Befolkningens tilslutning til Folkekirken er fortsat stabil. 

 

Ref. Lars Christoffersen 

 


