
Norddjurslands Valgmenighed
Beretning til generalforsamlingen den 18. marts 2021, udskudt til den 24. juni

2021.

Som indledning til dette års generalforsamling kan jeg gøre samme   
konstatering som sidste år, at denne generalforsamling er udskudt, i år fra 18. 
marts begrundet i de forsamlingsbegrænsninger regeringen har udstedt. 
Beretningen vil derfor ikke omfatte begivenheder og hændelser i 
valgmenigheden efter den 18. marts 2021.

Det forgangne år har på alle måder været bemærkelsesværdigt!
Allerede fra 11. marts 2020 satte covid-19 pademien nye standarder for vores 
muligheder for at drive kirke. Alle dele af Valgmenighedens virke blev påvirket lige 
fra gudstjenester til nørkleklubben, ingen arrangementer gik ram forbi, såvel 
indendørs- som udendørs arrangementer blev påvirkede. Vi har fået nye 
omgangsformer og har stiftet bekendtskab med mundbind og har lært at spritte 
hænder af.

Al forandring er ikke nødvendigvis af det onde. I krisetider opstår der muligheder for 
at betragte de vante rammer fra nye vinkler og se nye muligheder, vi lærer nyt og kan 
skabe forandringer, hvor der er behov for det. Men lige nu længes vi efter at kunne 
vende tilbage til kendte former og aktiviteter, at kunne mødes uden snærende bånd og
uden at være formummet bag et mundbind.

Indskrænkningen i retten til at forsamles har, såvel i foråret som i efterår/vinter, været
den restriktion, der har påvirket Valgmenighedens virke mest. Fra marts frem til 
sommerferien var alle møder og gudstjenester aflyste. I stedet oprettede vores præst, 
Signe Riis Helbo en You Tube-kanal for Norddjurslands Valgmenighed, hvor der blev
afholdt gudstjenester, fremlagt ”præstelige” tanker samt afviklet 
konfirmandundervisning m.m. Kommunikation gennem denne kanal, vores 
hjemmeside samt vores Facebook profil var livlinen til medlemmerne. Vi har lært, at 
digitale redskaber er nyttige og kan supplere vores sædvanlige samværsformer og 
aktiviteter. Og vi har erfarret, at i længden kan intet erstatte mødet mellem 
mennesker!
Heldigvis svandt virus og pandemi hen over forår og sommer og vi kunne i 
sensommer og hele efteråret, stort set afholde gudstjenester og arrangementer som 
vanligt.

I december ringede alarmklokkerne endnu en gang og covid.-19 smitten bredte sig 
hastigt hvilket resulterede i genindførelse af flere og flere restriktioner. Der blev lagt 
bånd på vore muligheder for afholdelse af gudstjenester, møder og forsamlinger, der 



indførtes forbud mod sang i kirkerummet mm. Julegudstjeneste for VGIs elever 
kunne ikke afvikles i kirken men blev flyttet til foredragssalen på VGI. Vi planlagde 
afholdelse af julegudstjeneste i hal A på VGI for at kunne overholde de afstandskrav, 
der var blevet indført. I sidste ende beslutte bestyrelsen dog helt at aflyse afholdelse 
af gudstjenester i julen og nytåret, som anbefalet af bla. Biskop og provst i lighed 
med folkekirken. Igen kom vores You tube kanal i brug.

Som nævnt i sidste beretning flyttede lejerne ud af præsteboligen på Søndermarksvej 
43 pr. 1. april 2020. Vores præst udtrykte ønske om at flytte ind i boligen hvorfor 
bestyrelsen besluttede, at få foretaget bygningsmæssige ændringer, især af køkkenet 
og baggang samt af køkkenet i menighedslokalerne. I samme forbindelse blev 
adgangsvejen mellem præsteboligen og præstekontoret genåbnet. Som det vil fremgå 
af regnskabet, beløb ændringerne sig til ca. kr. 250.000,00, hvilket vi har kunnet 
afholde uden låneoptagelse. Præsteboligen blev igen bolig for vores præst pr. 1. 
august 2020 og resultatet af ombygningen blev vist frem ved et åbent hus den 12. 
september.

I sommeren indgik vi  en aftale med pastor emeritus Ole Juul om, på vikarbasis, at 
afløse vores præst ved særlige lejligheder, ferier o.l. og aftalen trådte i kraft fra 1. 
september 2020. Ole Juul afholdt sin første gudstjeneste for Norddjurslands 
Valgmenighed den 18. oktober 2020.
Vores hjælpepræst Torben Scherff  Sørensen er fortsat sygemeldt.

Helt ekstraordinært blev det nødvendigt at flytte konfirmationen fra Palmesøndag til 
den 15. august 2020, igen en følge af covid-pandemien. 6 blev konfirmeret på denne 
dato. Det lykkedes at gennemføre et forløb for minikonfirmander i Allingåbro i 
efteråret hvorimod forløbet for minikonfirmander i Vivild om foråret måtte aflyses.

Selvom aktivitetsniveauet har været anderledes i det forløbne år, har frivillige stadig 
ydet en uvurderlig indsats til gavn og glæde for valgmenigheden. Som noget relativt 
nyt, har vi fået et par aktive ”pedeller”, der løser både store og små opgaver på
daglig basis.
Tak til alle, der på den ene aller anden måde, har bidraget til at valgmenigheden 
fungerer godt i dagligdagen.
Tak til Vivild gymnastik- og idrætsefterskole for et godt  og beredvilligt samarbejde. 
Tak til præst, vikar og hjælpepræst, organist og regnskabsfører for et godt 
samarbejde.
Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet i det forløbne år.

Frans Maribo Pedersen
formand


