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1.Vallekilde Valgmenighed – status og visioner. Kirken og Den gamle Friskole
2015 har igen atter været dejligt år i vores valgmenighed. Vores medlemstal ligger stadig
pænt med det nuværende 413 medlemmer.
Vores udgangspunkt er en kirkelig forening, en menighed, der ønsker at skabe et samvær
omkring gudstjenester, kirkelige handlinger og socialt samvær. Det er en levende og aktiv
menighed, som hele tiden er åben for både fornyelse og tiltag og bevarelse af traditioner.
Visionerne for vores menighed er som altid at vi samles om vores kirkelige og vores
sociale fællesskab. Både præst og bestyrelse lytter til hvad der rører sig blandt vore
medlemmer og samler dette op i den løbende dialog om vores virke. Alle bliver hørt, og
alle er velkomne til at komme med input.
Næste år, 2017, er det 500 året for Reformationen og Luthers virke, så ham kommer vi til
at høre meget om. Desuden har vi en udlandsreje i tankerne: Der er nedsat et udvalg, der
drøfter dette. Fornyelse/ renovering af alterområdet er også på dagsordenen.
Også i år er vi med i den kommende sommerfolder om kirkerne i Odsherred.
Vores bygninger:
Kirken. Kirken vedligeholdes løbende som altid. At prædikestolen blev gjort mobil har
været en god ide. Der har været brandsyn på kirken, og her blev der stillet krav til en
oversigt over pladser o.l., en såkaldt salsplan. Den hænger synligt i våbenhuset. Desuden
har vi fået retningslinjer vedrørende koncerter i kirken, bl.a. lavet en driftsjournal.
Præsteboligen: Intet nævneværdigt nyt omkring dette.
Friskolen: Der er nedlagt en ny membran for at forhindre fugt i at trænge ind i kælderen
samt sat et nyt vindue i kælder.
Kirkegården: er stadig velholdt. Arbejdet med den nye naturkirkegård er afsluttet. Den er
nu anlagt, og allerede nu i det spæde forår er den flot blomstrende. Det er et stort og flot
stykke arbejde, der her er gjort. Vi glæder os til at kunne tilbyde dette til fremtidigt brug.
Kirkebil: ordningen med frivillige chauffører fungerer fint. Der er 8-9 der tilbyder kørsel på
skift, og vi har i øjeblikket 2-4 brugere, der anvender tilbuddet et par gange om måneden.
Tilbuddet er gratis.
2. Aktiviteter, arrangementer og gudstjenester, tirsdagstræf, konfirmation,
børnekirke, natkirke
Menighedens udgangspunkt er som bekendt det lutherske og grundtvigske evangeliesyn,
og til bestyrelsens arbejde har vi vedtægter, love og paragraffer at arbejde ud fra. Når det
er sagt, så har vi også rigtig gode muligheder for egne initiativer og aktiviteter.
Vores kirkelige aktiviteter er gudstjenester i flere variationer til glæde for så mange som
muligt- søndagsgudstjenesterne, dem om aftenen, om eftermiddagen, med salmeinput osv.
Vores gudstjenester er stadig fortræffelige og vi er glade for samarbejdet med præst og
øvrige ansatte. Der er et godt engagement hvor alle er opmærksomme på hinanden og
sikrer en god afvikling af vores aktiviteter. Bestyrelse og udvalg er flittige og seriøse, og
vores samvær er præget af åbenhed og godt humør. Det er dejligt at være en del af et
sådant arbejdsfællesskab omkring vores menighed.
De samlende, sociale aktiviteter blomster i fuldt flor via de mange tirsdagstræf med lokale
indslag samt de aktiviteter, der fremgår af den uddelte årsplan. Her kan nævnes både
koncerter, kirkebytte, nytårsjazz, sommerfest, udflugter og debatmøder. Vi deltog også i
december for første gang med et kreativt værksted i Friskolen i dagene med Vallekildejul.
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Det var godt besøgt og vi har planlagt at gentage dette. Det overordnede tema om ”Det
gode liv” fik vi startet d. 6. februar. Der var fin deltagelse både til teaterstykket og det
efterfølgende kreative arbejde med dagens tema om børn og unge. Vi glæder os til næste
del d. 20. august, hvor fokus er på voksne og ældre. Vi fortsætter også med kulturmøder,
bl.a. er der planlagt et d. 9. april. Vi blev på baggrund at dette arbejde i år indstillet til
kommunens mangfoldighedspris. Det var en dejlig anerkendelse af vores aktiviteter. Vi fik
ikke prisen, men blev hædret med blomster. Alt i alt et varieret udbud at aktiviteter som vi
håber, kan tale til så mange som muligt.
I øjeblikket er det startet en lille gruppe med babysalmesag. Det har været et ønske længe
og fremmødet er rigtig fint.
Vi sørger for at der både skrives noget i kirkebladet, på hjemmesiden og i aviserne om de
forskellige aktiviteter og vi håber, at mange af vore medlemmer kommer og deltager. Brug
alle disse steder til at holde øje med vores tilbud.
Vores struktur med diverse udvalg i bestyrelsen fungerer stadig udmærket, og der er ingen
nuværende planer om at ændre denne struktur.
Palmesøndag har vi som altid årets konfirmation. Det er dejligt at vi har god søgning til
dette. Janne er utrættelig i sit virke og arbejde med konfirmanderne og planlægger de
gode ture med dem, hvilket de får stort udbytte af.
3. Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, Sjællandske
Valgmenigheders Efterårsmøde
Årsmødet blev i 2015 holdt søndag d. 7/6 på Rødding Højskole. Der var et fint fremmøde
og det er en seriøst arbejdende forening, der varetager vores fælles interesser. Besøg evt.
selv foreningens hjemmeside: www.friegrundtvigske.dk. Her i 2016 holdes årsmødet i
Ryslinge d. 5. og 6. juni. Vi kan kun opfordre vores medlemmer til at deltage.
Valgmenigheden betaler deltagelse, dog ikke transport. Som formand har man stor glæde
af disse møder, idet man træffer folk fra hele landet og fordi foreningen arbejder seriøst
med sager, der er os vedkommende. Vi fra Vallekilde valgmenighed tænker at være
værter til årsmødet i 2018.
Man drøfter stadig spørgsmålet om kassererens adgang til medlemmers
skatteoplysninger, men det er ikke helt på plads endnu.
Efterårsmødet for de sjællandske valgmenigheder var på Stevns d. 4. oktober. I år er det i
Osted. Husk at alle medlemmer kan tilmelde sig dette.
4. Hjemmesider, kirkeblad og medier. Mail, design, muligheder
Funktionerne på dette område fungerer fortsat udmærket.
5. Personale.
Vi har i år ansat en ny kirkesanger, Annette Müller. Inden da tog vi hjerteligt afsked med
Inge Jespersen, som efter 26 år valgte at stoppe. Inge træder dog stadig til som vikar når
der er brug for det, hvilket vi er meget taknemmelige for. Vi vil også gerne udtrykke vores
store tak til hele vores personalegruppe med den indsats de gør for vores menighed.
Ved ferier m.v. er det stadig Anna Monrad fra Ubberup, der kan vikariere. Det gør hun
også i Jannes ferie efter påske.
6. Afslutning
Til slut vil vi sige tak til alle – personale, bestyrelse, udvalg og andre, der i det daglige får
vores kirke til at fungere. Disse personer er vi glade for at kunne invitere til den årlige
komsammen, den såkaldte ”årsfest”, hvor vi kan hygge os sammen uden alle vores
stramme dagsordener. Tak for jeres indsats.
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Vi oplever til stadighed at vi har en fælles og samlet menighed. Det er en glæde at vores
medlemmer er aktive og interesserede og slutter op om vores aktiviteter og bidrager til
vores fællesskab. Det skal I have hjerteligt tak for.
Med disse ord vil jeg overgive beretningen til årsmødet.
På bestyrelsens vegne
Berit Hansen, formand

