
Norddjurslands Valgmenighed
Beretning til generalforsamlingen den 17. marts 2022

I år er der generalforsamling til tiden!!
Der er ingen benspænd eller andre forhindringer der gør det nødvendigt at udskyde 
genralforsamlingen, som vi har været nød til at gøre de seneste 2 år.
Vi er endelig sluppet af med de fleste af de snærende restriktioner som covid-19 
pandemien påtvang os.
Vi skal naturligvis fortsat vise hensyn, holde afstand, ikke uhæmmet kramme løs men
vi er sluppet af med mundbind, faste afstands- og antals begrænsninger og vi kan 
afholde generalforsamlingen i konfirmandstuen, i modsætning til sidste år hvor vi 
måtte være udendørs i telt på græsplænen.

2021 har i høj grad været præget af restriktionerne som følge af covid-19 pademien. 
Gudstjenesterne har været pålagt begænsninger i deltagerantal, krav om mundbind, 
afspritning og afstandskrav. Årets konfirmation deltes på to datoer henholdsvis den 5.
juni og den 14. august, som følge af de skiftende begrænsninger i antal kirkegængere.
Det lykkedes dog i år at afholde julegudstjenester på nogenlunde almindelige vilkår.

Øvrige møder og arrangemneter har ligeledes været præget af restriktioner. Mange er 
afholdt i fri luft bl.a. konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning, 
bestyrelsesmøde, foredrag og litteraturaften. Skærtorsdag afvikledes en 
”Kirkevandring” fra Vivild kirke til Vejlby kirke. Og de digitale medier har atter vist 
deres værdi bl.a. i undervisning, ved afvikling af møder mm. Og op til jule udgav 
Signe en digital julekalender på You Tube.

Bestyrelsen har besluttet at ændre tidspunktet for konfirmationer i valgmenigheden. 
Allerede fra i år vil konfirmation i Norddurslands Valgmenighed blive afholdt 
lørdagen efter Bededag, i år altså den 14. maj. Beslutningen begrundes i de erfaringer
der er opnået de seneste par år samt på baggrund af flere henvendelser fra forældre til
kommende konfirmander.

Hjælpepræst Torben Scherff Sørensen tog afsked med hvervet som hjælpepræst ved 
en afskudstjeneste den 6. marts 2022 og bestyrelsen takker for samarbejdet og ønsker 
god vind og godt helbred.
Valgmenighedspræst Signe Riis Helbo har oplyst, at hun er gravid med forventet 
termin ultimo maj 2022. Bestyrelsen har i den anledning aftalt med tidligere 
valgmenighedspræst Karen Marianne Kristensen, at hun vikarierer i barslesperioden 
fra 15. maj og året ud.



Kirkeministeriet har meddelt, at man har nedlagt Pensionskassen af 1950 med 
virkning fra 1. januar 2022. Pensionskassen har hidtil været pensionsordning for 
valgmenighedens præster. Pensionsforpligtelsen overgår til Udbetaling Danmark, der 
også vil afkræve pensionsbidrag fra arbejdsgiver. Vi venter spændt på bidragets 
størrelse.  

Præsteboligen Søndermarksvej 43 er blevet hulmursisoleret og vi har fået et godt 
tilbud på varmestyring af ejendommen, såvel menighedslokalerne som præsteboligen.

2023 er jubilæumsår for stiftelse af Norddjurslands Valgmenighed – 75 år! 
Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe til forberedelse af jubilæet samt til 
forberedelse af Årsmødet 2024 for Foreningen af Grundtvigske valg- og 
frimenigheder. To store og spændende arrangementer, der vil kræve en del arbejde fra
frivillige. Har man lyst til at medvirke eller har man gode ideer til arrangementerne 
må man endelig rette henvendelse til bestyrelsen.

Selvom aktivitetsniveauet har været anderledes i det forløbne år, har frivillige stadig 
ydet en uvurderlig indsats til gavn og glæde for valgmenigheden. 
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


