
Norddjurslands Valgmenighed
Beretning til generalforsamlingen den 19. marts 2020

Generalforsamling er tid til at gøre status; hvad er der sket? hvad har vi opnået? hvad 
gik godt og hvad gik skidt? og hvad har vi i vente?

Helt overordnet set, har vi haft et højt aktivitetsniveau i valgmenigheden i det 
forløbne år, med i omegnen af 100 arrangementer, incl. vores hoved aktivitet, som jo 
er gudstjenester og andagter.
Det vil føre for vidt at gennemgå alle aktiviteter og jeg vil derfor nøjes med at nævne 
nogle særlige.

I marts måned 2019 optog DRTV  2 særlige gudstjenester  i valgmenigheden m.h.p. 
at vise dem henholdsvis Palmesøndag og Langfredag. Det var en spændende 
oplevelse, at medvirke i en tv-optagelse, med alt hvad dette indebærer af teknik, lys, 
lyd og koreografi/tilrettelæggelse. Der var stor opbakning til begge gudstjenester og 
Vejlby kirke var fyldt.

Palmesøndag konfirmeredes 5 unge i valgmenigheden og den 12. maj konfirmeredes 
endnu én, med bopæl i udlandet.

Den 5. juni fejredes Grundlovsdag på traditionel vis med gudstjeneste og 
efterfølgende grundlovsmøde i præstegårdshaven. Grundlovstaler var forstander på 
VGI, Jan Uhre Thomsen.

Allerede den 10. juni var næste arrangement i form af en Pinseudflugt til Mols,
med deltagelse fra Mellerup Valgmenighed. Formiddagskaffe i Porskær Stenhus og 
efterfølgende andagt i Knebel kirke. Den medbragte frokost blev indtaget ved 
Sletterhage fyr og udflugten blev rundet af med eftermiddagskaffe på Kalø Slotskro. 
Udflugten blev financieret af tilskud fra Lokalforeningsmidlerne, så bus og 
forplejning var uden omkostninger for medlemmer af Norddjurslands Valgmenighed.

Vores præst, Signe Riis Helbo, afsluttede sin uddannelse som cand.theol. denne 
sommer, hvilket vi fejrede med en kort andagt i Vivild kirke efterfulgt af en reception
i konfirmandstuen og med telt i præstegårdshaven. Rigtig mange fra menigheden og 
gæster fra nær og fjern, benyttede lejligheden til at ønske Signe tillykke med det 
flotte resultat.
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I år var det vores tur til at afholde Sensommermødet for de 5 østjyske 
valgmenigheder. I forventning om, at mange ville deltage, havde vi lejet os ind i 
Vivild Borgerhus, hvor der kan rummes flere deltagere, end vi har plads til i 
konfirmandstuen, og hvor køkkenfaciliteterne er gode. Foredragsholder var Bertel 
Haarder, der talte over emnet ”Er Vesten præget af åndelig fattigdom?” I mødet 
deltog ca. 90 personer, der alle fik formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe, 
uden problemer i Borgerhuset. Mødet indledtes med gudstjeneste i Vivild kirke.

Ud over arrangementer og aktiviteter er der andre forhold, der skal nævnes.

Vores formand, Kirsten Madsen har haft orlov siden 7. august og har ikke set sig 
istand til at genoptage arbejdet i bestyrelsen. Kis Ruby er indtrådt i bestyrelsen, som 
suppleant, fra november måned.

Ligeledes har vores hjælpepræst Torben Scherff Sørensen været sygemeldt gennem 
længere tid grundet operation i en hånd. Dette har givet anledning til, at vores 
tidligere præst, Karen Marianne Kristensen har vikarieret, bl.a. under Signes ferie i 
januar. Torben har oplyst, at hans sygemelding vil fortsætte endnu en rum tid.

Grundlaget for valgmenighedens økonomi er medlemsbidragene. Disse bidrag 
beregnes for den enkelte, med udgangspunkt i den skattepligtige indkomst og langt de
fleste medlemmer har givet fuldmagt til, at vores regnskabsfører kan få disse 
oplysninger fra SKAT. Der er dog fortsat en del medlemmer der endnu ikke har givet 
denne fuldmagt hvilket giver en del arbejde for bestyrelsen.

Vi har taget en ny hjemmeside i brug og vi beflitter os på, at den er aktuel og 
vedkommende.

Ligeledes har vi taget et nyt administrations- og regnskabsprogram i brug, hvilket 
gerne skulle give administrative lettelser og nye muligheder for brug af vores 
medlemskartotek.

Den næstsidste dag i året modtog vi en opsigelse af lejemålet for præsteboligen, med 
virkning fra 1. april 2020. Bestyrelsen overvejer mindre bygningsmæssige ændringer,
primært for at give bedre køkken- og lagerfaciliteter i  menighedslokalerne. 
Forventningen er, at Signe og Henrik kan flytte ind i præsteboligen efter 
sommerferien.
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Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til alle, der yder en frivillig indsats til gavn for 
valgmenigheden. Ingen nævnt og ingen glemt men det er sikkert, at uden denne 
indsats ville det ikke være muligt at opretholde valgmenigheden på det niveau vi 
kender i dag.
Tak til præst, hjælpepræst og organist for det gode samarbejde samt ligeledes tak til 
vores regnskabsfører .
Tak til bestyrelsen for et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Frans Maribo Pedersen
næstformand
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