
Distriktsforeningen for Skjern Provsti 

Bestyrelsens beretning for kalenderåret 2019, fremlagt på 

generalforsamlingen den 26. februar 2020 i Kirkehuset i Skjern. 

Så er det atter blevet tid for status over årets gang i det kirkelige arbejde i 

Skjern Provsti, set fra distriktsforeningens vinkel. 

På det store landsdækkende område har opgaverne fortsat været at finde 

muligheder for at styrke landsforeningens rolle i den politiske og ikke 

mindst den organisatoriske opgave. Der er fortsat stort fokus på om det 

kan lykkes landsforeningen at få anerkendelse som 

arbejdsgiverorganisation og dermed være mere med i det konstruktive på 

dette felt. Det har man reelt arbejdet på nu i næsten 100 år, så 

tålmodighed er en dyd. 

Med regeringsskiftet og folketingsvalget i juni 2019 skete der noget. En 

helt ny minister, og et nyt kirkeudvalg. Det er som om man ikke er 

kommet helt fra start endnu. Ministeren havde en lang orlov, og den slags 

sætter altid sine spor. Samtidig skal et nyt udvalg havde tid til at finde 

sine ben at stå på. Så vi håber der kommer mere gang i dialogen hen over 

2020. 

To store emner fylder dog meget i foreningens arbejde. Den 

igangværende dialog i hele landet omkring liturgien fylder rigtig meget. 

Man forsøger virkelig at få denne debat bredt ud, i hvert eneste sogn hvis 

muligt. Det er ikke så let, men vi har dog set flere lokale initiativer også 

her i området. Hen over sommeren skal de lokale input samles, og 

derefter skal det så til videre drøftelse i regi af biskopperne. Man kan 

frygte at det hele drukner i fine ord og smukke vendinger? Man kan også 

frygte at de lokale ideer ikke realiseres, grundet venten på det 

overordnede. 



I Ringkøbing og Skjern foreningerne havde vi et efterårsmøde som 

berørte området, et meget spændende oplæg, som desværre for få havde 

valgt at overvære. 

Landsforeningen arbejder også videre som en del af debatten om nye 

strukturer for valg af provstiudvalg, stiftsudvalg og så videre. Dette 

drøftes i forlængelse af den ændrede lov om valg til de lokale 

menighedsråd. 

Vi har lokalt ligeledes gjort en indsats for at se på forholdene på vore 

kirkegårde. Med et velbesøgt møde i Højmark fik mange ny inspiration til 

deres arbejde på den lokale kirkegård. Det er et spændende område, med 

mange udfordringer, for alle. 

I år holder Landsforeningen 100 års jubilæum, hvor der er lagt op til flere 

ting. Men primært har man prøvet at lave en status der viser at 

foreningen trods alt kan fremvise berettigelse.  

Det traditionelle møde i Ribe, det såkaldte Landemode, var 2019 flyttet til 

en lørdag. Efter mange års opfordring. Kritikere har fremført, at det 

primært var pensionister som havde mulighed for at deltage, når det er 

på en torsdag. Men det viste sig at være en dårlig beslutning, idet 

tilslutningen var meget dårligere end tidligere. Så nu har man meldt ud, at 

det igen er første torsdag i oktober, i år så lige den 1. oktober, så nu er 

det galt for aktive jægere. Vi undersøger igen i å r om der skal arrangeres 

fælles transport, det er jo bæredygtigt og sparer CO2. 

Samarbejdet i bestyrelsen har været rigtig godt, gode møder med god 

kaffe. Tak til alle vi har arbejdet sammen med. 

Hans Laurids Pedersen 
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