Formandens beretning 2018

Om jeg begriber, hvor tiden bliver af!
Men jeg må vel acceptere, at når kalenderen skriver medio marts, og der er indkaldt til den
årlige generalforsamling, så er det fordi, der er igen gået et helt år, og det er tiden til at
aflevere endnu en årsberetning. Men vi ved jo også, at hvis vi føler, tiden går hurtigt, så er
det fordi, den går godt!
Så lad os se på forløbet af 2018:
Menighedsarrangementer
Den traditionelle nytårskur indledte året. Dog ikke helt som vanligt, idet vores præstepar
var draget på langfartKjeld trådte til og var vært for arrangementet, som var placeret i forsamlingshuset. Og –
som altid var nytårskuren en god indledning til 2018.
Salen var smukt pyntet og stemningen var fin blandt de ca. 35 deltagende.
Senere i januar indbød Filt og Marianne til ”Syng sammen”. Vi er ikke helt klar over, hvorfor
der kun deltog 17 mennesker – men vi kunne heldigvis senere i sæsonen se, at det var en
enlig svale. Bestyrelsen har i hvert fald indtryk af, at ”Syng sammen” aftenerne er
populære.

25. februar inviterede ”De sammenspiste” på middag. Cirka 40 tog mod invitationen og blev
behørigt mætte. Vi kan glæde os over, at madholdet endnu ikke er kurerede for lysten til
køkkentjans.

Den 1. marts fortalte Henrik Joensen godt og spændende om vor stjernehimmel.
Planerne om, at vi selv skulle bese fænomenerne via teleskop, måtte desværre aflyses, da
himlen var godt og grundigt dækket af skyer. Cirka 25 deltog.
Den 23. april startede de traditionelle spadsereture , i samarbejde med BUGF. Turene fører
os, via lokale guider, gennem de skønneste pletter i vort område. Det er dejlige ture, og
bestyrelsen kan kun anbefale at deltage. I år indledes turene den 29. april.

Den 5. maj afholdt vi igen Markedsdag. Og i år blev det igen en kæmpe succes. Fantastisk
vejr og mange mennesker på pladsen resulterede i et overskud på ca 5.000 kr. Men endnu
bedre: Alle havde en fornøjelig dag. Så der er god grund til at betragte markedsdagen som
en ny tradition. I år er den fastsat til den 11. maj.

Den 18. maj var fastlagt til kirkerengøringen. Kun 6 mennesker dukkede op for at hjælpe.
Skuffende få, da det er vigtigt, at få kirken gjort hovedrent - i hvert fald den ene gang om
året. Det lykkedes igen i år ved at tage en dag extra til hjælp.
Når vi er nogen stykker, er det særdeles hyggeligt at klare en vigtig funktion sammen.
Samtidig kan vi hyggesnakke og klare verdens problemer. Hvad verden jo i høj grad har
brug for!
Så herfra skal lyde en opfordring til at rive nogle timer ud af kalenderen og give et nap
med!

Den 2. juni afviklede Frie Grundtvigskes årsmøde i Vallekilde. Ingen fra Bering deltog. Vi
må nok se i øjnene, at ingen herfra orker at forcere Kattegat udelukkende for at deltage i
en generalforsamling. Men bestyrelsen håber, det med tiden vil ændre sig.

Den 5. juni var der til gengæld dejlig stor deltagelse i årets menighedsudflugt, hvor målet
var Jelling. Vores medbragte guide, Carsten, gav os, levende og kompetent, informationer
om stedet. Og igen var vejret med os, så frokosten kunne indtages udenfor. På hjemturen
kunne vi nyde en herlig kop kaffe med lækker lagkage i Restaurant ”Skyttehuset” ved Vejle
Fjord.
Sct Hans aften blev mindeværdig!. Grundet måneders tørke var der fra myndighederne
nedlagt forbud mod åben ild, hvilket jo komplicerer afvikling af bål. Men takket være
medbragte bålfade lykkedes det dog at oprette en illusion af Sct. Hans. Til gengæld blev
mange flere af tilskuerne, der havde overværet børneteateret, hvilket skabte en dejlig
stemning foran forsamlingshuset. Disse mennesker deltog i de efterfølgende tiltag, bl.a.
båltalen, der i år blev holdt af formanden. Børneteateret blev afviklet normalt i en fyldt sal,
ligesom salget af pølser, øl, vand m.m. forløb fint.
Den 26. august deltog 7 medlemmer i Højskoledagen i Mellerup. De fremmødte blev
belønnet med et godt møde, fin stemning og godt foredrag samt fortrinligt hjemmebag!
Den 31. august blev forsamlingshuset rengjort. Få deltagere, men vi fik da løst opgaven
ved at tage lørdagen til hjælp. Det er dog et spørgsmål, om man skal fastholde fredag,
hvor kun pensionister har mulighed for at deltage.
Den 27. september afvikledes kirkekoncert med Anne Dorthe Michelsen.
Vi havde til alt held fået Michael Kristensen fra Teaterforeningen til at stå for annoncering
og billetsalg via de elektroniske medier. Michael lykkedes med at fylde kirken og styre
salget, så det ikke kostede os èn annoncekrone. Vi er meget taknemmelige og håber på
fornyet assistance, når vi til efteråret får besøg af Michala Petri.
Selve aftenen var en dejlig oplevelse i en afslappet stemning. Vi havde indtryk af, at også
solist og band hyggede sig!

Den 25. oktober og 22. november havde vi igen ”Syng sammen” på programmet, og nu
med væsentlig bedre tilslutning end i januar, idet cirka 30 mennesker deltog begge gange.
Den 4. november hyggede cirka 30 mennesker sig over en dejlig middag – igen tak til ”de
sammenspiste”, som vi fortsat gerne ser trylle i køkkenet.
Uden at prale ret meget synes jeg egentligt, at vi fint kan være vores arrangementer
bekendt – Generelt har vi da også pæne deltagertal. Vi mangler bare de interesseredes
indmeldelser.
Diverse
Radiatorerne under vinduerne i ”Lille sal” har vist sig at have en god effekt på
varmeforbruget, idet vi nu bedre kan styre temperaturen på returvandet, og derved blive fri
for ”dummebøder”.
Der er sløjfet 5 gravsteder. Gravstenene placeres langs den vestre bøgehæk og ulæselige
gravsten sendes til knusning.
Der er indkøbt en ny parkbænk til kirkegården
Else Skriver, nabo til Marianne har malet port og døre på rejsestalden plus garage. Vi er
meget glade for indsatsen.
Der er udarbejdet evakueringsplan for Forsamlingshuset. Hækken mod Mariannes hus og
nabohuset er udskiftet – stærkt tiltrængt.
Soliditeten af gravstenenes placering er blevet kontrolleret mod nedstyrtning – for at undgå
væltede gravsten, som set andre steder i landet. ’En sten skal sikres og et par stykker skal
rettes op. Flere sten, heraf mange bevaringsværdige bør rettes op.
Arbejdet vil kræve en del mandskab. Gravsten er tunge!
Ny belægning af ærtesten på gange og stier på kirkegården. Reparationer på
Præstegården samt forsamlingshuset er udført - bl.a. ny cirkulationspumpe.
Skattevæsnet vil kontrollere 10 medlemmers medlemsbidrag samt Valgmenighedens
regnskaber. Vi tager det roligt!
Samarbejde
Det er dejligt at kunne konstatere, at samarbejdet mellem vore tre foreninger,
Valgmenigheden, Teaterforeningen og Gymnastikforeningen er forbilledligt. Vi har to årlige
Fællesmøder, hvor fælles opgaver drøftes, og hvor foreningernes terminer sammenholdes.
Det betyder, at vi ikke falder over hinanden, men at brugen af Forsamlingshuset i al
fordragelighed kan planlægges.
Og det er da herligt, når de unge mennesker kan hjælpe os gamle med at få udbytte af
den nymodens teknik.
Gudstjenester

Naturligvis er vore gudstjenester det centrale i i vort daglige liv. Og her er vi i den grad
begunstigede med Margrethe og med Kjeld, som beredvilligt springer ind, når vi eller
Margrethe kalder, og helbredet tillader det.
Bestyrelsen er meget glade for den form, vore gudstjenester afholdes i, hvad enten det er
de vanlige ”rugbrødsgudstjenester” eller ved de mere festlige lejligheder.
Og i den sammenhæng må vi glæde os over, at Filt så beredvilligt stiller op, både ved
ordinære tjenester og ved bisættelser/begravelser eller til bryllupper, (som vi desværre ikke
har så mange af!) Og Filts fortrolighed med orglet udvikler sig fortsat til alles fornøjelse.
Medlemmer
Medlemstallet daler fortsat. Pr 1. januar er vi nu 174 medlemmer, og nærmer vi os et
kritisk antal. Heldigvis er økonomien fortsat i god, hvad Else Marie vil gøre rede for. Men vi
er - med mindre der sker en positiv drejning snarest-, ved at skulle vurdere, om
Valgmenigheden kan fortsætte alene, eller vi skal søge samarbejde til anden side.
Vi er, som nævnt, ikke i en akut kritisk situation, men rettidig omhu tilsiger, at bestyrelsen
begynder at tænke alternativt. Vi må sande, at vi lettere vil kunne finde samarbejdspartnere, så længe vi har positive tal i regnskabet.
Fortsætter udviklingen vil bestyrelsen naturligvis indkalde medlemmerne – men vi håber
fortsat. vi får nye medlemmer som resultat af vore forskellige tiltag, men som det er lige
nu, nu kan indmeldelser ikke følge med dødsfaldene.
Medarbejdere
Valgmenigheden kunne slet ikke bestå, hvis ikke vi var begunstigede med tro og loyale
medarbejdere, der yder langt mere, end vi med rette kan bede om, for den hyre, vi kan
tilbyde.
Den noget atypiske sommer, med knastørre – og senere drivvåde gravsteder –, har gjort,
at vi måtte ansætte en ny medarbejder, Knud Nygaard, der skal stå bi, når Ole holder ferie.
Desværre har det nemlig vist sig, at græsset ikke holder op med at gro, når Ole afholder
sin velfortjente ferie.
Knud er primært ansat til at styre græsslåmaskinen, men Ole kan også trække på Knuds
hjælp, når andre opgaver presser sig på.
Ud over det primære, gudstjenesterne, har vi jo også andre opgaver, der skal løses:
Marianne driver med suverænt overblik forsamlingshuset og styrer udnyttelsen af lokalerne.
Ole er uhyre pligtopfylden og dygtig som graver. Efter bestyrelsens mening kan vi ikke få
en bedre mand til det job.
Og som rosinen i pølseenden vil jeg dvæle lidt ved bestyrelsen!
Desværre har Jørn meddelt, at han trækker sig. Jørns indsats gennem de mange år har
været uundværlig. Der er ganske mange regler og betalinger forbundet med at drive en
kirkegård, og ikke et sekund har vi andre i bestyrelsen været urolige for kirkegårdens drift.

Jørn har altid været en rolig og kompetent mand at have på den post. Samtidig er
sekretærjobbet med omhyggelighed og kort ekspeditionstid blevet varetaget. Og ingen er
gået forgæves til Jørn, hvis noget kræver en extra hånd.
Vi er Jørn dybt taknemmelige. Jørn, du bliver svær at erstatte! Og tak for, at du fortsat kan
kontaktes, når vi har hjælp behov!
Heldigvis fortsætter den øvrige bestyrelse – og det kan I være ganske trygge ved. Som
nævnt tidligere år spreder bestyrelsens kompetencer sig vidt, så vi kan næsten ikke møde
udfordringer, vi ikke har en blandt os, der kan løse.
Og samtidig er det en fornøjelse, at medlemmerne er muntre og humoristiske. Det hjælper
altid, når opgaver truer.
Når vi også supplerer med Carsten, der fortsat kæmper for, at der kan hentes legater hjem.
Men det er mod odds. Desværre viser vort regnskab, at vi har en betydelig egenkapital,
diverse fonde mener skal bruges først. Men vor kapital er mursten – friværdi, der vil kræve
hjemtagning af lån, for at realisere. Og det er vi, i Valgmenighedens nuværende situation,
ikke meget for. Det vil kræve 1 mill at få repareret taget – noget, der bliver mere og mere
tiltrængt.
Med Henning, der som bladets redaktør altid – og rettidigt (trods andres afslappede
holdning til deadlines), kommer et smukt kirkeblad altid ud til tiden.
Valgmenigheden er egentlig godt dækket ind, hvad bemanding angår.
Jeg er jer alle dybt taknemmelige for den indsats, I yder.
Gudstjenesterne bliver afviklet fornemt, dels takket være de professionelle, dels takket
være vort korps af sangere og kirketjenere. Endnu har jeg til gode at opleve en
gudstjeneste, hvor de tilsagte ikke er mødt frem eller har byttet sig til rette. Og jeg tror
heller ikke, det vil ske!
Endeligt har vi Svend, der - som den ildsjæl han er-, konstant dukker op, og som hjælper,
når praktiske ting skal løses, eller når en uvidende formand spørger, hvem i alverden den
eller den er!
Tak
Konkluderende må bestyrelsen derfor takke for et – bortset fra medlemstallet – godt år.
Vi håber på et lige så godt år er i vente!

