
Generalforsamling i Kjellerup og Omegns Valgmenighed 17. marts 2022 
 

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen pegede på Anette Skorstengaard. Anette blev valgt. 
 
Generalforsamlingen var lovlig indvarslet, da den var annonceret mere end 14 dage før. Dagsordenen levede 
op til vedtægterne. Der var ingen indkomne forslag. Der blev ønsket skriftlig afstemning ved valg af 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
2. Bestyrelsens beretning. 

Formand Jytte Hårup Jensen fremlagde det, der var foregået i valgmenigheden det seneste år. Årets 

konfirmation blev udskudt til juni pga. Corona. I september tog vi afsked med kirketjener gennem mange år, 

Bent Sørensen. Vi havde foredrag om den nye højskolesangbog ved Jesper Mosbøl samt om Grundtvig og 

kvinderne. Havde julekoncert med organist, Lene Henriksen samt kirkesanger, Signe Hostrup og Rikke 

Johnsen samt adventskomsammen. Vi deltog i Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Fri- og Valgmenigheder 

i Rødding og Bovlund frimenigheder for at markere 100-året for Genforeningen samt i Grundtvigs fødselsdag 

på Skærum Mølle. Igen var meget aflyst pga. Corona restriktioner. Line Peters gennemførte 

pastoralseminariet. I denne periode forstod Kirsten Høg Gudstjenesterne, og Line varetog kirkeblad og 

konfirmander. Pastoralseminariet var mere arbejdskrævende end forventet, og Line måtte sygemelde sig 

med stress i nogle måneder efterfølgende. I denne periode gjorde Karen Marie Ravn og Kirsten Høg en stor 

arbejdsindsats.  

 

Bestyrelses beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 
Regnskabet blev fremlagt af kasserer, Arne Christensen. Medlemskontingent og udgifter var nogenlunde ens. 
Vi har fået tilskud fra fonde. I samarbejde med forretningsfører, Kirsten Christensen er vi blevet mere 
opmærksomme på at søge midler via fonde. Vi har fået tilskud til konfirmander fra ISOBRO. Opfordring til at 
komme med ideer til formål, vi kan søge til. Vi har investeret i nye højskolesangbøger. Brugt flere penge på 
vikartimer og begravelser end budgetteret. Brugt færre penge på ejendommen end budgettet. Der er 
foretaget renovering af toilet. Pga. Corona havde vi færre udgifter på mødevirksomhed. Tjent en del på 
værdipapirer i 2021. Regnskabet gav et overskud. 
 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 
4. Fremlæggelse og vedtagelse af budgetter. 
Fremlagt af kasserer, Arne Christensen. Medlemsbidrag sat lidt højere end budget for 2021. Regner med 
momsrefusion. Regner med færre udgifter til vikartimer og -kørsel. Line stiger et løntrin. Lønrefusion fra 
2021 udbetales i 2022. Budgetteret med nye præstekjole, da Line indtil nu har haft en brugt præstekjole. Vi 
får nyt dørparti i 2022. 
 
Budget godkendt. 

 
5. Indkomne forslag. Ingen 
 
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen forslår uforandret. Godkendt af generalforsamlingen. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Jytte Hårup Jensen og Arne Christensen modtager genvalg. Klaus Drivsholm og Kristian Høgedal modtager 
ikke genvalg. Ebba Hørup og Tom Wind stiller op til bestyrelsen og blev valgt. Jytte og Arne blev genvalgt. 



Genvalg til suppleanter, Lars Mølgaard og Hanne M. Jensen. 
 
8. Valg af godkendt revisionsfirma. Bestyrelsen foreslår at foresætte med revisorfirma. Godkendt af 
generalforsamlingen. 
 
9. Præstens beretning. 
Line Peters er glad for musik. Hvilket konfirmanderne mærker, da Line introducerer dem for meget 
forskelligt musik. Line spillede ved generalforsamlingen to numre, der beskriver den tid, vi lever i. Første 
nummer ”Menneskedyr” af Tina Dickow. Vi lever i en mærkelig tid. To år med Corona, krig i Ukraine, åndelig 
krise. Folk kan blive modløse. Føle afmagt. Håbet er vigtigt. Mange 16-24-årige har dårligt mentalt helbred. 
En stigning pga. Corona. Mange vil for meget. Vil ikke acceptere, at man har grænser. Der er en regning at 
betale.  
 
Line var også ramt af stress. Tak til bestyrelsen for at være forestående. Er i gang igen. Fx med 
konfirmanderne. Hvad adskiller konfirmation i valgmenigheden og sognemenigheden? Færre konfirmander. 
Det skal være rart - skal være noget andet end undervisning. Tale om, at nogle har det skidt - kan fortælle 
om kristendom i den kontekst. Lytte til musik og tale om teksterne. Lytte til klassisk musik. Lære at slappe af 
- være sig selv. Skal i slutningen af marts sammen med Marianne Gyldenkærne, præst i Bøvling 
Valgmenighed på konfirmand-udflugt (fondspenge fra ISOBRO): Besøg i Århus Domkirke ved præst, Hans 
Nørkjær, rundvisning på ARos for at se religiøse motiver samt bespisning på Street food. Vi har fået 30 
eksemplarer af 100 salmer, da Line også vil synge moderne salmer med konfirmander og til gudstjeneste. 
 
Line skal til præstekonvent i Ågård i forbindelse med det Midtvestjysk præstesamarbejde. Grundtvigsk fond 
lukkes, og der søges midler til en større udgivelse om de Grundtvigske Valgmenigheder. Sidste udgivelse er 
fra 1944. Ikke mange ved, hvad en Grundtvigsk valgmenighed er. Det har vi brug for at få fortalt. Det kunne 
også være via andre medier fx podcast. 
      
I Kjellerup skal vi have Hans Nørkjærs foredrag om hvad, der er grundtvigsk samt et efterfølgende 
debatmøde.  
 
Ring endelig til Line, hvis man ønsker at få besøg. 
 
Til slut peges frem. Mod noget håbefuldt. Vi hørte ”Lige Nu” med Tina Dickow. Dagen i dag. Gør forskel, hvor 
man er. Krisen kan være anledning til at blive mere bevist om hvad, der er vigtigt. 
 
Kommentar til præstens beretning. Det er dejligt at høre Line igen. 
 
10. Eventuelt. 
Tak til Klaus Drivsholm og Kristian Høgedal for deres indsats i bestyrelsesarbejdet. Tak til øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. Tak til Christian Skorstengaard for at være havemand. Tak til kirkesanger, organist, 
kirketjener. Tak til Line Peders – ”Vi glæder os over, at du er tilbage”. Tak til Karen Marie Ravn for at have 
hjulpet så mange gange, siden du gik på pension. Tak til Annette Skorstengaard. Tak til Bente Sørensen for at 
spille til generalforsamlingen. Tak til medlemmerne for at møde op til generalforsamlingen. 
 


