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Beretningen for 2019/20: 

Endnu et år er forløbet. Der er sket rigtigt meget siden vi sidst var samlet her i Darum, hvor 
vi altid bliver taget godt imod, og det er vi taknemmelige for. Bestyrelsen har erfaret og 
mærket at menighedsrådene arbejder i en 4 årig cyklus, og nu nærmer vi en ny 4 års cyklus. 

Mange har spurgt mig om, hvad er en distriktsforening, og hvad gavn gør den egentlig. Man 
kan jo godt stille sig selv det spørgsmål engang imellem. Personligt har jeg et noget andet 
syn på det fornuftige, at landes 1700 menighedsråd er er organiseret i lokale 
distriktsforeninger, som sender delegerede til Landsforeningens årsmøde. I Ribe stift har vi 
4 distriktsforeninger, Ringkøbing, Skjern, Grene og SAMS. Sams er med sine knap 100 
menighedsråd langt den største, idet de 3 øvrige distriktsforeninger hver kan sende 3 
delegerede og SAMS kan sende 19 delegerede til årsmødet. SAMS dækker et stort område 
med 5 provstier; Tønder, Domprovstiet, Skads, Varde og Malt.  

I bestyrelsen har vi fordelt de enkelte provstier imellem os, således at vi føler vi er i en tæt 
kontakt med de menighedsråd, der ønsker dialog med os. På det seneste har vi været på 
besøg hos de nye provster i vort område. Det har været 2 rigtigt spændende besøg, hvor vi 
fik spændende ting med hjem, som vi har delt i bestyrelsen, og vi tror også på, at 
provsterne nu ikke er i tvivl om, at der er noget der hedder SAMS.  

Kursus området                           
Det har selvsagt taget en del af tiden og arbejdet i kursusudvalget og i bestyrelsen. RAMS 
har sammen med Vesthimmerland og Helsingør distriktsforeninger været udvalgt til et 
pilotprojekt, hvor landsforeningen har påtaget sig at udsende invitationer, og opkræve 
beløb. Det har ikke været helt uden problemer, men vi tror nogle har lært noget, når 
Landsforeningen snart introducerer et medlemskartotek, som kan hjælpe alle vore 
menighedsrådsmedlemmer med at få de informationer og kursustilbud, som 
særligtmålrettes til dem. Men ellers er vi nu midt i vadestedet, og vi er helt trygge ved at 
Lars Bom og hans sekretær, sørger for udsendelse, og vores kasserer Jutta for 
opkrævningen ved de kurser, der ikke er helt gratis. Dog bruger vi også vores plads på 
Landsforeningens hjemmeside, således at man også kan finde Nyhedsbreve, kursustilbud, 
regnskab mv. hvis der er noget man lige har brug for. 

I foråret tilbød vi en hel række kurser og vi var den eneste af de tre distriktsforeninger i 
pilotprojektet, som udbød alle kurser fra landsforeningen og alle kurser blev gennemført på 
nær et enkelt. Det kan vi kun takke vore trofaste menighedsrådsmedlemmerne for. I 
efteråret var vi optimistiske og tænkte at det skulle nok gå.                                                                

Men heller ikke hos SAMS vokser træerne ind i himlen. Vi måtte notere, at vi ikke kunne 
samle de nødvendige 10 til kurserne. Derfor har vi heller ikke udbudt kurser i foråret udover 
2 gange 2 parallelle kurser/møder, nemlig valgkurser 27.2. i Agerskov hvor der allerede er 
tilmeldt 57 og et lignende kursus i Helle Hallerne den 11.3. hvor der nu er tilmeldt 79. Det 
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syntes jeg er rigtigt flot. Det lover godt for interessen i menighedsrådene for at få den 
nyeste viden i forhold til menighedsrådsvalg efter valgforsamlings metoden.  

Liturgi                         
På Himmelske dage i Herning i Kristi Himmelfarts dagene blev 3 nye hæfter fra biskopperne 
præsenteret: Gudstjenesten, Dåb og Nadver. Det er tanken at der skal samles høringssvar 
ind fra hele landet og fra alle, der interesserer sig for Folkekirkens liturgi. Det kan være 
menighedsråd, enkeltpersoner, præster såvel som læge folk, det kan være fra foreninger. 
Ingen må holde sig tilbage med at svare på biskoppernes e-mail postkasse primo 
september. P.t. ligger der allerede noget over 100 reaktioner til biskoppernes overvejelse.                         
Med det medlemsblad, hvor den ny kirkeminister var på forsiden, var der i midten 
indhæftet en række spørgsmål, som Kirkeligt Forum og Landsforeningen har udgivet i 
fællesskab, med henblik på at få sat en debat i gang i menighedsrådet eller blandt 
interesserede medlemmer fra sognet.                                                                                                     
SAMS inviterer til 2 debataftener, hvor vi netop tager udgangspunkt i samtalekortene fra 
bladet, aftenerne holdes henholdsvis den 5.marts i Sognehuset i Ansager og den 19.marts i 
Toftlund sognehus, begge aftener kl. 19.00. Møderne er gratis, tilmelding er ønskelig, bla. af 
hensyn til kaffen. Det sker direkte til Lars Bom (labn@km.dk), Lars vil introducere 
aftenerne, og så finder man selv ud af, om der er noget der skal arbejdes videre med 
hjemme i menighedsrådet og vi i bestyrelsen i god tid inden svarfristen til september. 

2020 Et sandt jubilæums og fest år. Jeg vil lige remse op for os alle.         
 10.februar starter vi med afstemningsdagen i Zone 1, hvor et stort flertal 
 stemte Nordslesvig hjem til Danmark.      

                      20.marts udgives en helt ny oversættelse af bibelen til hverdags dansk. 
 Dette markeres i landets domkirker. Tænker over hvordan denne udgave på 
 nudansk kan introduceres og bruges hjemme i sognene.     

 4.maj er 75 årets for Danmarks befrielse. Dette markeres blandt andet 
 med en række alsangs arrangementer, og andre mindesammenkomster 
 rundt i sognene.          
 21.-24.maj (Kristi Himmelfarts ferien) Folkemøde i Ribe, med rigtigt 
 spændende program. Hele programmet vi kunne ses på:  folkemødeiribe.dk. Fra 
 uge 9 vil der være en printvenlig version på siden. Biskoppen har sendt ud til 
 sognene, at man har mulighed for at flytte torsdagens eller søndagens 
 gudstjeneste til gudstjeneste i Domkirken i stedet og efterfølgende deltagelse i   

det store genforeningsprogram. Det kan ikke bakkes nok op herfra. Det er vigtigt 
 at vi sammen i Ribe stift kan vise endnu engang, at vi står sammen og bakke op 
 om disse store arrangementer. Søndag vil der blandt andet være Unge 
 gudstjeneste og efterfølgende klima topmøde og løb rundt i Ribe by med 
 historiske opgaver. Håber rigtigt mange menighedsråd er i gang med at 
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 planlægge en bus til Ribe torsdag eller søndag til folkemødet, således at de 
 medlemmer i sognene, der ikke lige er selvkørende også kan få gode 
 oplevelser i Ribe, måske kan flere sogne gå sammen om transporten. 

     5.-7.juni har Landsforeningen årsmøde på Nyborg Strand, som alle i 
 aften ved, og vi skal have valgt op til 19 delegerede. Fredagen på 
 landsmødet bliver fejringen af Landsforeningens 100 års jubilæum, lørdagen er 
 helliget delegeretmødet, afsluttet med præsentation af  Gabriel vinderfilmen, 
 om aftenen er der en række workshops og fremvisning af vinderfilmen. Søndag 
 er der et godt foredrag og spænde gudstjeneste med folk fra Haslev kirke. 

 Søndag den 12. bliver der gudstjeneste i Ribe Domkirke med deltagelse af  
 blandt andet Dronningen. Denne gudstjeneste markerer  afslutningen på de 
 nationale fejringer af genforeningen 2020. Dronningens besøg i det sønderjyske  
 indledes den 10.juli ved den gamle grænse i Taps(hvor Chr.10.red over grænsen) 

 Torsdag den 12.november udkommer den nye og 19.udgave af 
 Folkehøjskole sangbogen. Igen et sted, hvor det er fint at markere i sognet, at 
 der er noget vi er fælles om.  

 14.december 2020 er det 100 år siden at Ribe Amts distriktsforening 
 blev dannet, man ventede dog til 13.januar 1921 med det konstituerende 
 møde. Allerede på et medlemsmøde 20.april 1921 skulle  bestyrelsen udtale sig 
 til 4 punkter til Landsforeningens bestyrelse:    
 1. Ønsker man sognenes kirkelige midler ført tilbage til sognene? Her 
 svarer man ja.      
 2. Ønsker man at menighedsrådet skal have væsentlig indflydelse på 
 hvor megen jord, der skal bevares ved præstegården, her svare også 
 enstemmigt ja.      
 3. Ønsker man at menighedsrådet skal have væsentlig indflydelse på om 
 den præst skal falde for aldersgrænsen. Her er svaret; ”I tilfælde af at en 
 menighedsrådsudtalelse om at beholde sin præst udover de 70 år, skal 
 menighedsrådets ønske opfyldes (21 stemmer). Eller Hvis en præst skal 
 fortsætte sin gerning udover aldersgrænsen kan det kun ske efter 
 menighedens ønske eller samtykke (18 stemmer), eller Nej, et 
 ministerium kan ikke have en præst forblive i embedet uden  
  menighedens samtykke (12 stemmer), slet og ret nej (11 stemmer).  
 4.Ønsker man at foreningen udgiver et månedligt medlemsblad, der 
 sendes til hvert menighedsmedlem i foreningen. Enstemmigt ja. 

Af dette fremgår det tydeligt, at vi som menighedsrådsmedlemmer har 
 været optaget af både økonomiske anliggende, for 100 år siden var det 
 om økonomien og midlerne er bedst placeret i sognenes kasser, hvis de 
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 føler det er deres penge og præstegårdsjorden, nu er det også om jorden 
 skal være mere eller mindre økologisk. Præster ansættelse udover 70 var 
 også på dagsorden for 100 år siden, som det er i dag, og endelig et obligatorisk 
 medlemsblad hjem i menighedsrådsmedlemmets postkasse.     
 Bestyrelsen har ikke drøftet den konkret markering af foreningens 100 år 
 jubilæum, men det vil være oplagt med en markering på Sæddingkurset, som i 
 2021 vil blive lørdag den 23.januar. Hvor vi håber igen at kunne runde de 100 
 deltagere. 

Bestyrelsens ønsker og arbejdsområder for det kommende år:                      
-hjælp til afvikling af gode valg i menighedsrådene. Dette sker blandt andet gennem de 2 
 udbudte valgkurser.                               
-Opbakning til at menighedsrådene deltager i formandsmøder, i vort område er det 
 Skibelund Krat, tirsdag den 31.marts kl. 17.00-21, som opstart på det 
 kommende Årsmøde (Husk kryds i kalenderen og tilmelding).                                 
-hjælp til debat omkring Liturgiske spørgsmål i menighedsråd og menigheder. Vi tog hul på 
 området for 100 deltagere på januar kurset i Sædden, men det sker også ved de 
 2 møder 5.3. i Ansager Sognehus og i Toftlund sognehus 19.3. Distrikts-
 foreningen hører gerne om gode initiativer, som vi efterfølgende vil medtage i 
 et Nyhedsbrev.                             
-kursusudbud der har relevans. Vi er allerede i dialog med stiftet, om at få et passende 
 tilbud udsendt til de kommende menighedsråd til næste forår, dette  
  skal også koordineres med vore 5 provstier, således at vi ikke har for meget 
 med dobbelt udbud til medlemmerne i 2021.                        
-I god dialog med menighedsrådet, måske især i et valgår, hvor der kan opstå en række 
 spørgsmål, hold dig ikke tilbage med at kontakte en fra bestyrelsen.            
-I god dialog med Landsforeningen, hvor vi har 2 medlemmer i bestyrelsen, Jens Krog og 
  undertegnede, som begge er med i ”Liv og vækst udvalget,” som nu også har 
 fået kirkegårde i udvalgskommissoriet.  Bestyrelsen deltager altid i formands og 
 næstformandsmøder.                                                                                                            
-i god dialog med stiftet, hvor formanden, netop har deltaget i en temadag om at få 
 udarbejdet en ny vision for os alle i Ribe stift. Et rigtigt spændende arbejde, som 
 bestyrelsen og forhåbentligt alle menighedsråd kan glæde sig til bliver sat i 
 søen.                                
-vi ønsker en tæt dialog med vore 5 provster og provstier, især omkring tilbud om møder 
 og kurser. Det vil ske med fortsatte møder med vore provster og tæt 
 kommunikation med dem.                            
-Yderligere ønsker fra deltagere og andre menighedsrådsmedlemmer (var du ikke med i 
 Darum, kan du sende en mail til formanden (peterh@fdf.dk), med dine og dit 
 menighedsråds ønsker omkring kurser, møder eller andet.                                           
-Bestyrelsen ønsker meget at den kommende bestyrelse har repræsentation fra alle 5 
 provstier. I dag har vi ingen med fra Tønder provsti. Valget sker til næste år. 
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