Vallekilde Valgmenighed. Bestyrelsens beretning 14. marts 2018
1.Vallekilde Valgmenighed – status og visioner. Kirken og Den gamle Friskole
2017 har igen atter været dejligt år i vores valgmenighed. Vores medlemstal ligger stadig pænt
med det nuværende ca. betalende 400 medlemmer samt et antal børn og un
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.
I den altid aktuelle debat om kirkens betydning og plads i vore dages samfund kan vi tilføje
vores egne drøftelser om, hvilken kirke en grundtvigsk valgmenighed egentlig er. Netop dette
spørgsmål har der i nogle år været ønske om at tage op til debat i vores landsdækkende
forening af de grundtvigske valg- og frimenigheder. Hertil kan der tilføjes, at der på landsmødet
i juni i år, hvor vi er værter, vil komme dette punkt på programmet. Det glæder vi os meget til,
og vi har fået en meget kvalificeret oplægsholder, nemlig professor Anders Klostergaard
Pedersen fra Århus.
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.
Vores bygninger
Kirken. Kirken vedligeholdes løbende som altid.
Præsteboligen: Der er lagt nyt gulv i køkkenet.
Friskolen: I lejligheden er der blevet installeret en ny brusekabine.
Kirkegården: er stadig velholdt. På arealet ved fællesgraven er der blevet plantet to
rønnebærtræer.
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. Vi har i den
forløbne tid arbejdet med og vedtaget en forretningsorden, der hjælper bestyrelsen med at
fastholde overblikket over bestyrelsesarbejdet. Vi vil fremover arbejde videre med en
”håndbog”, hvor vores arbejdsprocedurer vil blive noteret ned. Alt dette til glæde for et smidigt

bestyrelsesarbejde. Samtidig må det dog siges, at der selvfølgelig altid er plads til nye initiativer
og ideer fra vores medlemmer.
Vores kirkelige aktiviteter er gudstjenester i flere variationer til glæde for så mange som
muligt- søndagsgudstjenesterne, dem om aftenen, om eftermiddagen, familiegudstjenester,
med salmeinput mv.
Sidste år stod mange steder i Lutherjubilæets tegn. Fra vores side bidrog vi med et foredrag om
Luthers ven, maleren Lucas Cranach. Året bød på de tilbagevendende arrangementer i kirkeligt
regi og desuden vores tirsdagsmøder, ”tirsdagstræf”. Der blev afholdt fine koncerter, og
temamøderne havde som fælles overskrift ”generationer”, og hvor vi var kreative og spilleglade
under kyndig vejledning. Vi praktiserer stadig kirkebyt med sognemenigheden 2 gange årligt, og
det har begge parter udtrykt glæde over. Sommerudflugten var en sejltur med ”Hjalm”. Alle
pladser var fyldt op og vejret var også med os. Vi udfærdiger vores årsplan i oktober/ november
således at det nye års program kommer ud med kirkebladet til advent.
Hvordan går det så? Antallet af kirkegængere varierer naturligvis som i alle kirker landet over,
men messefald har vi ikke oplevet. 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.

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 dette . Vi mødes cirka en gang om måneden, og på
novembermødet deltager graver og kirkeværge.
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.
I løbet af året kan man af kalenderen se, at der er sommerfest, udflugt o.m.a.. Kom endelig og
deltag i disse fælles arrangementer.
3. Møder
1. Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder.
I 2017 blev mødet holdt på Mors. 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 2018 er det os der er værter for årsmødet d. 2.-3.juni. Planlægningen er i fuld gang, som
man også kan læse i kirkebladet, og vi håber at mange af vores medlemmer vælger at deltage.
Vi efterlyser også hjælpere til de praktiske opgaver og håber på mange henvendleser.
Man drøfter stadig spørgsmålet om kassererens adgang til medlemmers skatteoplysninger,
men det er ikke helt på plads endnu. I har set hvordan vi i flere omgange i kirkebladet har
anvist, hvordan man kan give kassereren fuldmagt til oplysningerne men det er meget få, der
har fulgt denne opfordring.
2.Efterårsmødet for de sjællandske valgmenigheder var i Ubberup d. 8. oktober. I år finder det
sted d. 7. oktober og det er Frederiksborg Valgmenighed, der er vært.
3.Formandsmøder: Menighedsformændene i Ods provsti mødes 2 gange årligt til udveksling af
nyt samt drøftelse af fælles emner. Et centralt emne er stadig diakoni og sorggruppe. Der er nu
etableret en følgegruppe med vedtægter m.v. således at det formelle og økonomiske
samarbejde med kommunen nu kan komme i gang.
4. Hjemmesider, kirkeblad og medier. Mail, design, muligheder
Funktionerne på dette område fungerer fortsat udmærket.
5. Personale.
Desværre må vi meddele, at vores kirkesanger, Birgit Holm – Pedersen, har valgt at opsige sin
stilling med udgangen af marts. Bestyrelsen er i gang med annoncering efter en afløser.
Ved ferier m.v. er det stadig Anna Monrad fra Ubberup, der kan vikariere. Datoer m.v. for dette
står i kirkebladet.
I december fejrede vi en ganske særlig begivenhed, nemlig vores præst, Janne Sulkjærs, 25 års
jubilæum. Der blev afholdt en reception i Friskolen og lokalet var stuvende fuldt af gratulanter.
Det var en dejlig markering af begivenheden, og vi glæder os over det gode samarbejde.
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. Det er en stort og værdifuld indsats alle yder. Vi er glade for at kunne
invitere til den årlige komsammen, den såkaldte ”årsfest”, hvor vi kan hygge os sammen uden
alle vores stramme dagsordener og på denne, meget beskedne, måde sige jer tak for jeres
indsats.
Vi oplever heldigvis 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
fællesskabet. Det skal I alle have hjerteligt tak for.

På bestyrelsens vegne
Berit Hansen, formand

