Bering den 30. april 2022

Orientering til medlemmerne i Bering Valgmenighed
Generalforsamling og konstituering
Den allersidste dag i marts afholdt vi i Bering Valgmenighed generalforsamling. Der var mødt omkring 20
medlemmer frem til generalforsamlingen. Referat fra generalforsamlingen vedhæftet, men kommer også
til at ligge på valgmenighedens hjemmeside i løbet af første uge af maj.
På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig. Der var genvalg på alle poster.
Formand

Thomas Bent Andersen

Næstformand

Ellen Ryge Matthiesen

Kasser

Else Marie Pedersen

Sekretær

Sara Holm

Medlemsadministrator:

Dorthe Madsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Lilan Sørensen, Peder Juul, Bent-Jørgen Sørensen og
Torkil Skovgård Sørensen

Formænd for faste udvalg:
Økonomiudvalget:

Thomas Bent Andersen

Kirke- og kirkegårdsudvalget:

Bent Jørgen Sørensen

Udvalget for præstegård, forsamlingshus: Peder Juul
Arrangements-, PR-, og legatudvalg:

Ellen Ryge Matthiesen

Personaleudvalget:

Thomas Bent Andersen

Træfældnings -og beplantningsudvalget: Arne Ryge (formand, udenfor bestyrelsen)
Ny graver på kirkegården.
Bestyrelsen har ansat ny graver. Det er Heidi Mammen Christensen, som siden 1. april har udfyldt
stillingen. Heidi er 47 år og bor med familien i Højbjerg.
Heidi starter med et timetal på 10 timer, hvilket er mindre end de ca. 18 timer som graverstillingen er sat
til. Derfor er der en række opgaver, som der enten købes hjælp til eller som løses med hjælp fra bl.a.
bestyrelsesmedlemmer. Det gælder i perioder med spidsbelastning f.eks. hækklipning og grandækning.

Heidi`s opgaver er primært på kirkegården
Opgaven med at gøre kirken klar til gudstjenester har også hidtil, været en opgave som graveren har
varetaget. Siden oktober er den opgave løst af frivillige. Det vil også i en periode fremover være tilfældet.
Jeg håber, i vil tage godt imod Heidi og tage en snak med Heidi, når jeres vej må går forbi kirkegården.

I maj er der både menighedsudflugt og markedsdag - begge arrangementer nærmere omtalt i
seneste kirkeblad.
Søndag den 8. maj 2022 er der udflugt med bus til Vestjylland med deltagelse i gudstjenesten hos
valgmenigheden i Herning og derefter besøge hos Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk. Her får vi
rundvisning og ser en særlig udstilling. Hjemturen går til Restaurant Vrads Station til kaffe og lagkage.
Afgang fra Bering kl. 8.30. Husk medbragt mad til frokost.

Husk Tilmelding til Ellen Ryge Matthiesen senest 2. maj - mobil 26 81 52 90
Lørdag den 21. maj 2022 kl. 10.00 – 15.00 er der markedsdag i Bering.
Området omkring forsamlingshuset og kirken er denne dag omdannet til en markedsplads med boder, salg
af pølser, øl og kaffe samt fællessang i kirkekaffeteltet. Kirken er åben med temaet ”Kirken i børnehøjde”.
Der er skattejagt på området og i gymnastiksalen er redskaberne stillet op til ”tons og tummel”.
Gudstjenester i maj / juni 2022
Søndag den 15. maj

kl. 10.00

Søndag den 5. juni

kl. 10.00 (Pinsedag)

Søndag den 19. juni

kl. 10.00

Alle dage ved valgmenighedspræst Helle Nørby.

Årsmøde i Grundtvigske Valg-og Frimenigheder lørdag den 25. juni 2022 kl. 9.30
Årsmødet afholdes i år af Ubberup Valgmenighed ved Kalundborg.
Der startes i Ubberup Valgmenighedskirke med gudstjeneste v/ valgmenighedspræst Anna Monrad.
Det efterfølgende program finder sted på Ubberup Højskole. Efter generalforsamlingen er der foredrag af
Rasmus Birkerod under overskriften ”Maries Rum. Himmeltanker fra kældermørket”.
Dagen slutter med festmiddag og sang.
Fra bestyrelsen håber vi på god tilslutning fra medlemmerne i Bering. Der vil blive sørget for en form for
”fælles” transport med Molslinjen.
Pris pr. person 450 kr. – fælles tilmelding fra Bering sker igennem Ellen Ryge Matthiesen – mobil 2681 5290.

Tilmeldingsfristen er senest den 6. juni 2022.
Arrangementet vil blive nærmere omtalt i det kommende Kirkeblad
På vegne af bestyrelsen

Thomas Bent Andersen / formand

