Referat fra Generalforsamling i Bering Valgmenighed
Torsdag den 31. marts 2022 kl. 20 i Bering Forsamlingshus

Referent: Sara Holm
1. Valg af ordstyrer:
Esben Jensen vælges som ordstyrer.
Indkaldelse til generalforsamling er forgået rettidigt.
2. Beretning:
Se bilag 1.
Kommentar til beretningen:
• Arbejde på kirkegården: Være opmærksom på at folk på arbejdsmarkedet kan have svært ved
at deltage i hverdagen, samt hvis vi ønsker flere yngre medlemmer, vil de være i samme
situation. Arne: Synes ikke det har været slemt at hjælpe til med grandækning, da det har
været hyggeligt (festivals-agtigt).
• Forsamlingshuset: Ingen kommentar.
• Kirkebladet: Nogen ønsker fortsat et fysisk blad tilsendt. En bunke med kirkeblade kunne også
fortsat ligge i kirken og ude ved vejen. Man kunne godt spørge medlemmer hvem der vil have
fysisk blad og hvem der kan nøjes med et digitalt blad.
• Privatisering af Torshøjvænget: Kommunen skal ’aflevere’ vejen i OK-stand, så der burde gå
nogle år før den skal repareres. Men der vil være snerydning.
Beretningen er godkendt.

3. Regnskabsaflæggelse og forslag til budget:
• Regnskab for året 2021 (se bilag 2): Regnskabet er godkendt
• Forslag til budget for året 2022 (se bilag 3): Opmærksom på at varme og el ser ud til at stige.
Budgettet er godkendt.
4. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest den 17. marts 2022:
Der er ikke indkommet nogle forslag.
5. Valg af bestyrelse:
På valg er:

Ellen Ryge Matthiesen
Lilan Sørensen
Torkil Skovgård

Alle er genvalgt.
6. Valg af revisor: Poul Kviesgaard
Poul er genvalgt.

7. Eventuelt:
• Ellen reklamerer for markedsdagen og årsmøde i foreningen af Grundtvigske valg- og
frimenigheder d.25. juni 22.
• Bestyrelsen takker Birthe for mange års arbejde som kirkesanger med 2 flasker vin.
• Arne spørger ind til forsamlingshuset og kirkens tage. Kvaliteten af taget på tilbygningen i
forsamlingshuset er værst. Et tilbud på nyt tag ligger på omkring 500.000 kr. Der har tidligere
været snak om at sælge forsamlingshuset til gymnastik og teaterforeningen, da de kan have
bedre mulighed for at søge fonde. Dette kan være en udfordring at gøre da Valgmenigheden
har lån i bl.a. forsamlingshuset.
• Valgmenigheden ejer ca.3 ha landbrugsjord. Hvis det skal udstykkes som byggegrunde så skal
det inddrages i byzonen. Vi kan risikere at også kirken kan blive inddraget i byzonen, hvilket vil
betyde højere boligskatter.
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Bilag 1: Beretning.
Beretning
Generalforsamling i Bering Valgmenighed for året 2021

Aflagt den 31. marts 2022
Indledning
Ikke et ord om Corona, vi er forhåbentligt ovre det og kan se fremad…
Til gengæld har noget måske større, nemlig krigen i Ukraine de sidste 5 uger nok fyldt meget for os
alle. Den meningsløse krig og de menneskelige omkostninger i form af dræbte, ødelæggelser og de
mange flygtninge fylder tankerne hos os alle. En virkelighed ingen af os troede muligt for et halvt
eller helt år siden.
Men tilbage til det vi i dag er samlet om, nemlig: Generalforsamling i Bering, status på året der gik i
Bering Valgmenighed, formanden / bestyrelsens beretning.
Aktiviteter i 2021
Som jeg sagde sidste år så er det der kan siges noget andet end det vi oprindelig planlagde i
bestyrelsen.
Hvis vi tænker tilbage på 2021 startede året med restriktioner som i løbet af foråret blev lempet.
I de første måneder af 2021 var gudstjenester stort set det eneste som samlede os i Bering
Valgmenighed.
For anden år i træk måtte vi aflyste vores udflugt der var planlagt til starten af maj. Men tredje
gang bliver lykken gang og den 8. maj går turen endelig til Herning, Videbæk og Vrads. Udflugten
er omtalt i kirkebladet. I kan roligt melde jer til – det bliver en dejlig dag i godt selskab.
Men til gengæld gennemførte vi sammen med Gymnastik- og Teaterforeningen vores
traditionsrige Markedsdag med succes. Der var trods tidernes ugunst mange mennesker, alt
sammen beriget med et herligt vejr. Tak til de mange der både knoklede for at gennemføre dagen,
men også dem der bakkede Markedsdagen op.
Traditionen tro blev der afholdt Skt. Hans nede ved bålpladsen. Mange var mødt op og båltaler var
valgmenighedspræst Janne Sneistrup.
I juni havde vi generalforsamling og extra ordinær generalforsamling.
I september havde vi indsættelse af Helle Nørby. Mange var mødt op og selve indsættelsen blev
forestået af provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen. En rigtig god dag hvor indsættelsen
efterfølgende blev fejret med taler og god mad i forsamlingshuset.
Den september blev vores nye højskolesangbøger indvies. Det blev gjort på behørig vis af ikke
mindre end Mette Sanggaard. Mette Sanggaard har været med i udvalget omkring tilblivelsen af
den ny højskolesangbog. Det var en rigtig god sangaften, hvor mange af de nye sange i
højskolesangbogen blev introduceret og begrundet.
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Den 14. oktober havde vi den første Syng Sammen aften.
Den 18. november havde vi den anden Syng Sammen – denne gang i forlængelse af en dejlig
aftengudstjeneste.
Et af årets højdepunkter syntes jeg var julekoncerten med Kurt Ravn. Selv om billetprisen var
højere end tidligere koncerter blev billetterne hurtig solgt. Kurt Ravn gav os en uforglemmelig
aften med en koncert der bragte os i julestemning, men som samtidig var stemningsfuld,
underholdende og sjov.
Samarbejdet med Odder
I sidste års beretning havde jeg et afsnit omkring samarbejdet med Odder Valgmenighed. Min
tanke var, at de to små valgmenigheder kunne supplere eller hjælpe hinanden. Her tænkte jeg på,
at præsterne i de to valgmenigheder kunne hjælpe hinanden i forbindelse med ferie og fridage. En
hjælp som jeg syntes vil være oplagt når der kun er en præst hvert sted. Måske har vi ikke prøvet
nok på et samarbejde, men jeg føler Odder har nok i sig selv. I hver fald har været på mit eller
vores initiativ, når vi har skullet tale sammen.
Medlemmer og medlemsbetaling.
Vores medlemslister og opkrævninger styres af Dorthe. Hun holder på bedste vis orden i
medlemmer og betalinger. I 2021 har vi haft et enkelt medlem der er gået bort. Der har været 5
indmeldelser og næsten tilsvarende udmeldelser. Netto betyder det, at vi har 157 medlemmer,
hvilket omtrent er det samme som sidste år.
Vi har dog en gruppe af yngre medlemmer, som har stået som medlemmer siden de blev døbt,
men som ikke besvarer når vi henvender os. Det er en problemstilling vi har haft i mange år og
egentlig burde vi rettelig nok udmelde dem. Den gruppe er på 13 personer.
I alt den tid jeg kan huske, har vi talt om at tiltrække nye medlemmer. Det er svært i en tid hvor
forskellen imellem folkekirken og en valgmenighed ikke er stor. Vi kan jo spørge, hvad er det en
familie får i Bering Valgmenighed og som de ikke kan få i folkekirken. I de nærmeste kirker i Kolt og
Hørning har kirkerne fine sognegårde, hvor der foregår en lang række aktiviteter for borgerne i alle
aldersklasser.
Men det er et emne som vi kan diskutere her, men som vi også har planlagt i bestyrelsen, at sætte
fokus på til efteråret.
Personale
Præsten
Sidste sommer valgte Bering Valgmenigheds medlemmer dig – Helle, som vores nye præst. Du
havde inden holdt prøveprædiken og medlemmerne havde haft mulighed for at tale med dig. Og
efterfølgende var der fuld tilslutning til at ansætte dig som vores nye præst.
Og Helle, - vi er alle meget glade for vi tog den beslutning og fik dig som vores præst. Med dit åbne
og imødekommende væsen kan du tale med alle. Vores gudstjenester er en meget vigtig del i en
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valgmenighed og her er du tydelig i tale og dine ord til os er aktuelle og giver anledning til
eftertanke. Tak for det.
Du ønsker fællesskabet og du er åben over for samarbejdet med Gymnastik og Teaterforeningen.
Du er iderig og vil gerne gøre vores arrangementer endnu bedre.
Og Helle – spørgsmålet omkring bopæl er forstummet. Du er er i Bering hver gang der er en
opgave uanset om det er gudstjenester, møder eller personlige samtaler. Du bruger ofte den lille
sal og spørgsmålet om et egentligt kontor er efter aftale udskudt.
Organist
Ved orglet har vi Bering nu haft Filt igennem mange år. Vi har i dig – Filt- en meget dygtig organist
og musiker, som mange menigheder misunder os. Du mestrer ikke blot orglet men dine
musikalske evner rækker til flere instrumenter og det får vi glæde af under vores gudstjenester.
Jeg vil ikke undlade at nævne vores sangaftener. Sammen med Marianne gør i disse aftener til
noget ganske særligt.
Tak for din indsats både i kirken og i forsamlingshuset.
Kirkegården
Kirkegården ved Bering Kirke har altid været velholdt. Ind til oktober var det Anders som havde
ansvaret. Anders gjorde de rigtig godt og fik megen ros. Desværre måtte vi sige farvel til Anders.
Med en halvtidsstilling som graver er det ikke let at få økonomien til at hænge sammen. Vi havde i
bestyrelsen håbet på, at Anders kunne finde et supplerende job, så han samlet omtrent havde et
fuldtidsjob. Men sådan gik det som bekendt ikke.
Siden har vi søgt en ny graver og nu ser det ud til at vi har funden løsning, eller en del af en
løsning.
I mandags havde Bent-Jørgen og jeg en samtale med Heidi Christensen. Heidi er under ordningen
omkring flexjob og meget interesseret i stillingen. Det skal vi have prøvet af og derfor starter Heidi
på mandag i en flexjobstilling på 12,5 timer om ugen – typisk 3 dage om ugen. Den første måned
er en prøvemåned. Det er Heidies primære opgave at sørge for gravstederne og kirkegården. Bl.a.
renholdelse, tilplantning og grandækning.
Jeg håber I vil tage godt imod Heidi Christensen.
12 timer om ugen dækker ikke alle de opgaver vi ønsker løst. Derfor vil en række opgave blive
udliciteret og overdraget som lønnet tjans til andre, f.eks. græsklipning. En anden af disse opgaver
er hækklipning, hvor vi indhenter tilbud fra anlægsgartnere.
Siden efteråret er opgaverne på kirkegården blevet løst af bestyrelsesmedlemmer og frivillige. Til
grandækning havde vi tillige god hjælp af Susanne og Ole.
Her vil jeg tilføje, at rengøring af kirken og forberedelse til gudstjenesten også er lagt ud til frivillige
hænder. Det har normalt også været en del af graverstillingen. Med tiden håber vi, at det kan
bringes tilbage til graverjobbet.

Side 5 af 15

Også her i foråret bliver det dog bestyrelsesmedlemmer og frivillige der delvis skal løse opgaverne.
Det er ikke holdbart i længden. Jeg vil her gerne specielt takke Bent-Jørgen, -som har stået i
spidsen for arbejdet – for den store arbejdsindsats ud lægger i arbejdet, -herunder koordinering af
opgaverne.
Jeg håber med Heidi, at vi har fået delvis ro på en del af de praktiske gøremål. Men der vil stadig
være mange opgaver som skal løses af bestyrelsen og andre af valgmenighedens medlemmer. Her
kan det være rimeligt / nødvendig at aflønne også den der koordinerer og har personaleansvar.
Noget vi ikke har haft tradition for i Bering.
Bering Valgmenighed har derfor stadig en udfordring på dette område. Medlemmerne og vores
gæster og naboer har krav på det ser pænt ud ikke blot på kirkegården, men også rundt om kirken
og forsamlingshuset.
Jeg vil gerne høre jeres bemærkninger omkring problemstillingen.
Forsamlingshuset
Marianne styrer forsamlingshuset. Men både sidste år og i dette forår har der ikke været meget at
styre. I lange perioder er alle arrangementer stort set blevet aflyst. Denne vinter har gymnastikken
dog kunnet gennemføres efter planen. Ligeledes teaterforestillingerne før jul og nu her i april.
Valgmenigheden sig tak til Bering Gymnastik og Teaterforeningen for samarbejdet
Den manglende udlejning har til en vis grad påvirket vores økonomi, der mangler delvis indtægter
for udlejning fra fester og lignende.
Marianne har overblikket over arrangementer og forsamlingshusets faste brugere og hun sikrer at
der ikke sker overlapning. Ligeledes er det Marianne der sikrer, at forsamlingshuset har kunnet
bruges i Corona-sikker tilstand.
Også tak til Marianne, vi håber snart du får lidt mere at lave i forbindelse med udlejning
Men der er dog en ting som nager mig. Ikke ret mange forsamlingshuse bliver brugt så meget som
vores – både til møder, fester og lignende. Men den største aktivitet er dog klart gymnastik og
teater. Her har der siden forsamlingshusets start for nøjagtig 70 år siden været et tæt samspil
imellem valgmenigheden og Bering Gymnastik- og Teaterforening.
Forsamlingshuset bliver brugt i rigtig mange timer om ugen til gymnastik og teater.
Mange forsamlingshuse vil misunde os de mange aktiviteter. Men når det nager mig, så er det
fordi, at trods de mange aktiviteter så er økonomien ikke til de nødvendige vedligeholdelser. Jeg
tænker på, at flere steder trænger det til en gang maling, huset burde isoleres og ikke mindst
trænger forsamlingshuset til nyt tag.
Forsamlingshuset ejes af valgmenigheden og det er bestyrelsen der derfor tager initiativ til
rengøring, vedligeholdelse og forbedringer. Men valgmenigheden bruger kun forsamlingshuset
ganske få gange i løbet af et år.

Side 6 af 15

Indtægterne til forsamlingshuset kommer dels fra udlejning til arrangementer og dels fra Bering
Gymnastik- og Teaterforening.
Bering Gymnastik og Teater betaler leje af huset og det er aktuelt sat til 60.000 kr.
Bestyrelsen vil det kommende år se nærmere på økonomien i forsamlingshuset. Overordnet skal
forsamlingshuset økonomisk være selvbærende så der ikke bruges kontingent/medlemsbidrag fra
valgmenighedens medlemmer til drift af forsamlingshuset.
Det er dog vigtigt for mig at fremhæve, at valgmenigheden er rigtig glad for samarbejdet og det at
huset bliver brug. Forsamlingshuset er et stort aktiv for lokalsamfundet, men bliver måske lidt
overset.
Men måske skulle driften og / eller ejerskab af forsamlingshuset tænkes på en anden måde??
Hvad tænker i omkring forsamlingshuset?
Frivillige
Jeg tror næste alle valgmenigheder gør brug af frivillige for at få tingene til at hænge sammen. I
Bering har der været en lang tradition for frivillige både til det praktiske arbejde og i forbindelse
med de kirkelige handlinger.
Og vi har heldigvis mange kvalificerede folk.
Som kirkesanger trækker vi på Arne, Esben og Bente. Og som kirketjener har vi Svend, Esben, Sara
og Arne. Alle sikrer at alt det praktiske omkring gudstjenesterne er i orden, tak for indsatsen. Vi
søgte i sidste kirkeblad efter nye kræfter og faktisk har vi fået positive tilkendegivelser.
Det er Helle Hoby og Susanne Falkenberg Andersen der har sagt ja til at indgå som kirkesangere.
Det skal i have tak for
Birthe Boa stoppede som kirkesanger ved årsskiftet efter mange år. Tak for din indsats som
kirkesanger i Bering Valgmenighed.
Rengøring, blomster og klargøring af kirken har som jeg nævnte ligget hos graveren. Uden graver
er der også her trådt gode kræfter til. Det er Ellen, Else Marie, Dorthe, Bent-Jørgen, Lilan og Arne
som på skift sikre, at kirken er i orden- Også tak til jer.
Også en tak til jer der brygger kaffe og stiller an med lidt sødt efter gudstjenesterne. Altid
hyggeligt med en snak over en kop kaffe.
Opgaverne omkring kirkebladet vil jeg også nævne. En ting er at få skrevet artikler og fundet
indhold, noget andet er er at få det sat op så det fremtræder præsentabelt. Her vil jeg gerne rette
en stor tak til Henning, der tålmodigt venter selv om deadline er overskredet. Jeg syntes vores
kirkeblad fremtræder pænt og indbydende, - en god blanding af tekst og billeder. Men der ar altid
grund til at evaluere vores kirkeblad, tingene kan laves på flere måder. Et kirkeblad kan der være
forskellige meninger om, - hvad siger I?
Der er ret meget arbejde ved udsendelse af kirkebladet og det portoen er også bekostelig. Vi har i
bestyrelsen derfor gjort overvejelser om at udsende det digitalt, dvs. på mail eller henvisning til
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hjemmesiden. Jeg ved mange godt kan lide et papirblad i hænderne, men efterhånden bliver
mange blade jo kun lavet elektronisk. Hvad siger I til det?
Vores hjemmeside hører får vi opdateret af Allan Wien. Det er en opgave som vi i bestyrelsen
gerne vil tættere på, men det kniber med vores evner til at skrive på hjemmesiden. Så foreløbig
betaler vi os fra det.
Der kan bruges rigtig mange ressourcer på en hjemmeside, men med de rammer vi stiller op,
syntes jeg den fungerer rimeligt. Men en hjemmeside kan altid forbedre og ajourføres hurtigere.
Vi bestræber os på at blive bedre.
Det er Mickael som kommer med aktuelle opslag på Facebook når Bering Valgmenighed skal
omtales. Tak til dig - Michael - for at løse den opgave for os. På det sidste har enkelte i bestyrelsen
også lavet opslag på Facebook, f.eks. i forbindelse med julekoncerten. Opslag der er rettet mod
borgere i både Hasselager og Hørning.
Der er rigtig mange som på forskellig vis sikre og bidrager så Bering Valgmenighed og som sikrer at
vores bygninger fungerer og ser velholdte ud.
Rengøring af kirke og forsamlingshus, maling når vægge og lofter trænger i kirke og
forsamlingshus. Dertil kommer alt det administrative både medlemskartotek og medlemsbidrag
samt hele økonomisiden. Også en stor tak til jer.
Også organisering af Markedsdagen, udflugter og arrangementer i forsamlingshuset vil jeg nævne
og her specielt takke Ellen for dit store engagement.
Der kunne nævnes mange andre opgaver som kun bliver lavet, fordi frivillige bakker op om
valgmenigheden. Men når alt det frivillige arbejde der bliver gjort er nævnt vil jeg godt tilføje:
Det er en balance i det frivillige arbejde. Det skal gerne være meningsfuldt og måske sjovt. Men
hvis det tipper over og bliver surt dur det ikke. Så melder folk fra. Det skal vi passe på. Arbejdet på
kirkegården har givet mange arbejdstimer for flere i bestyrelsen. Og jeg har hørt en lille fugl pippe
om at det er mange timer man har brugt i Bering. Livet er mere end Bering, - selv om man er
pensionist er der mange andre pligter der skal klares.

Økonomi
Else Marie vil fremlægge regnskab og budget herefter. Hvis jeg kort skal knytte en kommentar, er
det, at både regnskab og budget er solide og stabile.
Det, der er en af valgmenighedens udfordringer, er selvfølgelig udviklingen på sigt. Vores
indtægtsgrundlag bliver mindre og udgifterne stiger. Vi glæder os hver gang der kommer nye
medlemmer, men gennemsnitsalderen stiger og der er desværre også medlemmer der falder bort.
Bestyrelsen har ikke specifikt arbejdet med problematikken, men det bliver vi nødt til i de
kommende år. Mine tanker bl.a. er, om der er jord der kan sælges fra til byggegrunde eller kan vi
få øgede lejeindtægter.
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Vedligeholdelse af vores bygninger er nødvendig. Det gælder hele vejen rundt – kirke, præstebolig,
funktionærbolig og forsamlingshus. De mindre vedligeholdelsesopgaver kan klares bl.a. ved frivillig
arbejdskraft, men større opgaver og opgaver der kræver autorisation – dem må vi betale for.
Og som jeg også sagde sidste år, er der flere store opgaver der står for, bl.a. nyt tag på
forsamlingshuset og nyt tag på kirken. Begge opgaver der er så dyre, at det ikke er realistisk for
valgmenigheden at klare det. Tingene bliver repareret, men det er ikke holdbart på sigt.
For nogle år siden fik valgmenigheden lavet en vurdering af kirkebygningen. Her gav en arkitekt sit
bud på, hvad der bør prioriteres i de kommende års vedligeholdelse. Den vil vi i bestyrelsen gribe
fat i igen.
Men til juni får vi også provstesyn. Det er provsten og kyndige embedsmænd / bygningssagkyndige
som vil give os gode råd. Men desværre tror jeg ikke de har penge med.
Der er provst i Århus Søndre provsti Jette Marie Bundgaard-Nielsen som i forbindelse med
præsteindsættelsen i september spurgte mig om det ikke kunne være aktuelt. Jeg svarede at det
kunne lyde spændende og de har skrevet, at de kommer først i juni. Provstesynet er både rettet
mod kirke og vores kirkegård.
På dette sted vil jeg indskyde følgende:
Åse Pedersen har begunstiget Bering Valgmenighed med en gave på 50.000 kr. I bestyrelsen er vi
meget taknemmelige over for gaven og gjort overvejelser om, hvordan pengene bedst kunne
bruges. Vi vil gerne bruge pengene til erhverve noget synligt til kirken. Valget er faldet på et nyt
tæppe både på kirkegangen, omkring alteret, på trappen og under kirkebænkene. Åse Pedersens
gave rækker ikke, men vi er i bestyrelsen enige om at valgmenigheden supplerer så alle tæpper
fornys.
Vi har set på farver og ikke mindst kvalitet, men når det ikke er endelig besluttet så er det fordi vi
vil høre generalforsamlingen, men også afvente provstesynet til juni.
Endnu en gang tak til Åse, - Uffe og Else Marie vil i lade takken gå videre.

Sidste år nævnte jeg en problemstilling omkring pensionsbidrag fra Valgmenighederne til
præsterne. Der heldigvis løst så vores præst Helle Nørby er indplaceret i den hidtidige ret gunstige
ordning. Fremover vil betingelserne være til stærk ugunst for valgmenighederne og for den sag
skyld også for kommende præster. Kirkeministeriet ønsker valgmenighedernes bidrag væsentligt
forøget.
Valgmenigheden og Bering Gymnastik og Teater har søgt Kolt-puljen om tilskud til nye mikrofoner
her til salen. Det fik vi bevilliget i sidste uge. Så snarest vil der blive indkøbt udstyr så der kommer
to trådløse mikrofoner, der virker og som kan bruges til f.eks. foredrag og møder. Jeg vil her
benytte chancen rette en tak til SuperBrugsen i Kolt for støtten.

Side 9 af 15

Præsteboligen
Bestyrelsen besluttede for to år siden at udleje præsteboligen, da det ikke er aktuelt at bruge den
som bolig for præsten.
Præsteboligen er udlejet tidsbegrænset og det er Janni og John der har lejet den. Det er et stort
hus til to, men til gengæld er sliddet på boligen minimal. Janni og John har kontrakt frem til august
og vi har endnu ikke drøftet om de bliver boende.
Privatisering af Torshøjvænget.
Jeg nævnte sidste år, at Århus Kommune er i gang med en proces, hvor mindre lukkede veje skal
privatiseres. En privatisering betyder, at de der har facade ud mod vejen i fællesskab, skal
vedligeholde vejen og bl.a. rydde for sne. Fordelingen af udgifter sker med udgangspunkt i det
antal meter som grundejeren har facademeter. Torshøjvænget er en af de veje som skal
privatiseres. Det kan for Valgmenigheden godt være en alvorlig sag. Vi er klart den grundejer der
har længst facade, endda i begge sider af vejen. Hvad det præcist kommer til at betyde
økonomisk er jeg usikker på.
Der har ikke været møder om sagen med naboerne. Privatiseringen vil træde i kraft i løbet af 2-3
år.
Østjyske Valgmenigheder.
Den sidste søndag har østjyske valgmenigheder årsmøde. I år skal det afvikles i Bering. En lille
gruppe med Helle Nørby i spidsen har tilrettelagt dagen, med gudstjeneste, foredrag og sang. I vil
høre nærmere når vi nærmer os.
Grundtvigske Fri- og Valgmenigheder og Grundtvigs Forum
Bering valgmenighed er med i begge foreninger. I begge foreninger er der en række møder og
aktiviteter.
Her vil jeg blot nævne årsmødet i Grundtvigske Fri- og Valgmenigheder der i år finder sted den 25.
juni. Det er Ubberup Valgmenighed der står for arrangementet. I Bering var der førhen en
tradition for stor deltagelse. I bestyrelsen vil vi gerne tilskynde medlemmerne til at deltage og
derfor vil vi tage initiativ til måske noget fælles transport.
Det vil vi skrive nærmere om i næste kirkeblad.
Grundtvigs Forum er meget koncentreret om møder og sangaftner. Men det er næsten altid på
Vartov i København, og dertil er transporten nok for lang for blot et møde.
Fremtiden.
Udfordringerne for Bering Valgmenighed er ikke anderledes nu end for 1 og måske 5 år siden. Vi
udfordres på medlemstal, den høje gennemsnitsalder, den frivillige arbejdskraft og måske
fremover også på det, at være en attraktiv arbejdsplads.
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Men i Bering Valgmenighed er vi for nuværende begunstiget af stor velvilje fra de frivillige og har
besat præstestillingen og stillingen som organist på bedste vis. Det håber jeg kan vedblive en
årrække frem i tiden.
Arbejdet med at finde en graver eller en virksomhed der kan hjælpe med arbejdet, er vigtig – og
jeg er rigtig glad for at jeg i aften kunne sige af vi har tilknyttet Heidi til graverstillingen – jeg håber
det bliver en god løsning. Men under alle omstændigheder er der brug supplerende for frivillige
hænder på kirkegården.
Men hvordan ser det ud om fem år. Skal tagene på forsamlingshus og kirke skiftes, kan vi fortsat
trække på de frivillige – nye kræfter står ikke på spring og kan vi fortsat aflønne ansatte på en
ordentlig måde?
Som en lille arbejdsgiver er det en udfordring at følge med i regler og ændringer. Et eksempel er
afregning af feriepenge og ligeledes loven om persondata.
På moderne arbejdspladser har ansatte kollegaer, det gælder næsten overalt. Som lille
arbejdsplads er man sårbar når en medarbejder siger op. Enhederne bliver større – det gælder
også i folkekirken. Også på det punkt udfordres vi i Bering Valgmenighed.
Til sidst vil jeg godt takke bestyrelsen for at godt og solidt samarbejde. I møder troligt op til vores
bestyrelsesmøder og udvalgenes møder.
Jeg vil ligeledes takke menigheden for at slutte op om gudstjenester og det begrænsende antal
arrangementer der har været. Vi håber det bliver lettere at samles, i det kommende år.
Jeg kan love, at vi i Bestyrelsen arbejder for valgmenigheden, - vi gør det så godt som vi kan.
Og som det allersidste. Der er kirkerengøring torsdag den 7. april fra kl. 9. Her møder en fast
skare, men det vil være rart, hvis flere vil støtte op omkring denne dag. Der er både rengøring men
også et stort pudsearbejde. Da der i august var rengøring af forsamlingshuset, var vi mange. Så
derfor – mød op, - jeg vil trods prisstigninger på rundstykker love at der er en hurtig kop kaffe og
et rundstykke til at starte arbejdet på.

Med disse ord vil jeg runde af. Men mon ikke der er spørgsmål eller kommentarer til bl.a.
kirkeblad, frivilligt arbejde, forsamlingshus eller økonomi.
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Bilag 2: Driftsregnskab 2021
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Bilag 3: Budget 2022.
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