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Egentlig burde denne beretning kunne gøres ret kort, da den seneste
generalforsamling jo blev afholdt så sent som i september 2020, og meget
af tiden siden da har været præget af aflysninger og restriktioner, men et
og andet er der da sket undervejs.
I vores erindring vil året 2020 helt sikkert blive husket som det år, da
coronaen satte verden i stå! Ved sidste års generalforsamling troede vi
måske, at tingene var ved at vende tilbage, men sådan gik det som bekendt
ikke. Lavpunktet var nok den 23. december kl. 21,30 , da der tikkede en
mail ind fra de kirkelige myndigheder, at nu kunne vi godt aflyse alle
julegudstjenester.......eller i alt fald havde man gjort betingelserne så
kompliserede, at det var det, de fleste kirker valgte af gøre. Jeg har dog
aldrig kendt magen til uartigt tidspunkt at udsende en sådan besked på!
Nu er vi heldigvis på vej mod mere normale forhold igen, men undervejs
har jeg haft allermest ondt af de familier, der har skullet håndtere en
begravelse eller bisættelse under de skrappe restriktioner, vi blev budt. Det
er helt vildt, at vi har en kirke med mere end 300 siddepladser, og så måtte
vi være 32!!
SAMARBEJDE
Som et af punkterne plejer jeg at nævne de samarbejder vi har deltaget i i
årets løb. Det er nemt gjort i år, tingene er nemlig også her blevet aflyst!
Vi har heldigvis det daglige samarbejde med Bøvling valgmenighed om
præsternes ferier og fridage. Det fungerer rigtig fint, stor tak til Bøvling for
det. Sidste år fik vi faktisk held til at udvide det samarbejde lidt, nemlig
med en fælles menighedsudflugt til Aalborg. Det gentager vi i år, hvor
udflugten går til Horsens og omegn, det kan der læses mere om i det nye
kirkeblad.
På det seneste er vi dog flere gange blevet kontaktet af vores
landsforening, Frie Grundtvigske, da nogen (læs regeringen) ønsker at

nedlægge Pensionskassen af 1950, en pensionsordning for private
kirkelige organisationer, som flertallet af præster i valg- og frimenigheder
er medlemmer af. Vi fik ikke nogen egentlig begrundelse for
nedlæggelsen, kun at pensioner fremover skal styres af Udbetaling
Danmark, som står for alle offentliger udbetalinger i Danmark. De
informationer har vi selv måttet søge. Det ser ud til, at man gerne vil det
statstilskud, der ydes i øjeblikket, til livs. Lykkes det at gennemføre
nedlæggelsen, vil det fremover blive betydeligt dyrere for os, noget der
ligner en 10-dobling! I øjeblikket betaler vi ca. 4500 kr. om året, det er så
til gengæld billigt. Heldigvis har Præsteforeningen også råbt vagt i gevær,
så indtil videre er ønsket nedstemt, men vi er på vagt!
På samarbejdsfronten har vi sagt ja til at overtage det fælles efterårsmøde
med de andre midt- og vestjyske valgmenigheder. Det skulle egentlig
foregå i Kjellerup, men pga. præstens orlov der, ville de gerne bytte. Det
bliver så her hos os søndag den 10. oktober, hvor vi begynder med
gudstjeneste her og derefter kommer resten af dagen til at foregå på
efterskolen i Lomborg. Det bliver med foredrag, middag, fortælletime,
eftermiddagskaffe og forhåbentelig også fællessang. Der har været lidt
sank om efterårsmødet måske har overlevet sig selv, da der har været
dalende tilslutning de sidste gange, men nu forsøger vi altså endnu engang,
så sæt gerne et krydes i kalenderen allerede nu!
ARKIVALIER
Som det vil fremgå senere i beretningen, har Hans ryddet op på sit kontor.
Her fandt han mange gamle papier i gemmerne, og det gav anledning til at
vi også kiggede efter andre steder, bl.a. i sølvrummet, hvor der stod
kassevis af gamle kirkeblade helt fra Holger Knudsens tid. Så vi henvendte
os til Ib Brændgaard, som heldigvis godt ville hjælpe med at sortere i det.
Resultatet er, at rigtig meget er afleveret på Lokalhistorisk Arkiv her i
Lemvig, hvor alle nu kan se det ved at søge på arkiv.dk
Prøv det, når I kommer hjem, skriv Lemvig valgmenighed i søgefeltet, så
skal I bare se løjer! Vi skylder en stor tak til Ib Brændgaard for det store
arbejde, han sad både her i salen og derhjemme i mange timer.
ØKONOMI

Som mange af jer sikkert allerede har bemærket kommer vi ud af 2020
med et underskud. Godt nok ikke et stort et af slagsen, men dog et
underskud. Og hvad mere er, så kan jeg næsten love jer, at det gør vi også i
år!.
Det er ikke fordi vi i bestyrelsen har sat os for at tømme kassen, - det
forhindrer vores vedtægter nu også, men vi har en efterhånden ret så
gammel bygningsmasse at vedligeholde. I 2020 var det salen her, der fik
nye vindue og ny yderdør, og konfirmandstuen er renoveret, så den er
blevet dejlig lys og venlig, og med flere muligheder for brug af moderne
undervisnings-midler og en hel væg til opbevaring. Det har Sus især
manglet, hvis hun ikke til stadighed skal løbe op og ned fra loftet.
Der er også investeret lidt i Hans´ kontor, som han har nyindrettet. Vi har
bl.a. købt et maleri af Hans Morten, som udsmykning på kontoret, men det
er altså valgmenighedens.
Som jeg nævnte sidste år, står præstegården bryggers nu for tur. Det skulle
have været færdigt på nuværende tidspunkt, men blev også udsat pga.
corona. Desværre har vi ikke kunnet få et fast tilbud fra vores tømrer, for
han ved ikke, hvad han finder, når de først kommer til at røre ved det, men
der skal varme i gulvet, og altså et nyt gulv og vægge og loftet skal
isoleres, så vi kan komme fugt og mug til livs én gang for alle.
Vi har i bestyrelsen besluttet snarest at få gennemgået alle bygninger og
udarbejdet en plan over kommende opgaver, så vi tager det i den rigtige
rækkefølge, men set med mine amatørøjne er der for eksempel en sydmur i
præstegården, der snarest trænger til en omfugning.
Al denne snak fører mig også til at varsle en beskeden stigning i
medlemsbidraget fra 2022. I øjeblikket betaler vi som medlemmer den
kommunale kirkeskat + 0,2%, det foreslår vi forhøjet med 0,1%. Det vil
give en merindtægt på omkring 85.000 kr. til valgmenigheden og for
medlemmer er det stadig billigere end almindelig kirkeskat, da beløbet jo
er fradragsberettiget som gave. Birgitte har regnet ud, at det vil betyde en
stigning på ca.100 kr. for en pensionist til eksempelvis 400 kr for en
personlig indkomst på 450 tkr. Vi er også nødt til at forholde os til det

faktum, at vi har et langsomt dalende medlemstal. Vi har i øjeblikket 486
medlemmer.
ALTERBILLEDE.
Sidste år fortalte jeg, at vi havde haft besøg af folk fra Nationalmuseet for
at vurdere vores altertavle. Både ved debatten her sidste år og i bestyrelsen
var der ønsker om at kende prisen på en evt. restaurering, så vi har noget
konkret at forholde os til. Sidst på året nåede et par medarbejdere fra
kunstkonserveringen i Silkeborg så at komme og undersøge billedet. Her i
det nye år modtog vi en rapport med en meget omhyggelig beskrivelse af
hvad, der skal gøres ved billede, ramme og fodstykket for at bevare det
bedst muligt. Tilbuddet lyder på 236 tkr. incl moms. Det er et beløb, vi kan
søge tilskud til fra forskellige kulturelle fonde, så umiddelbar ligner det
ikke en uoverkommelig opgave. Kunstkonserveringen har oven i købet
været så venlige at give en prisgaranti frem juni 2022. Det giver os altså
lidt tid til at fortsætte snakken her og i bestyrelsen: restaurering eller noget
helt andet???
ANDRE OPGAVER.
Her i år har vi også gang i et par mindre opgaver. En ung mand i
København er i gang med at lave en ny hjemmeside til os (bare roligt, han
kommer oprindelig her fra Vestjylland). Den vil I nok se engang efter
sommerferien. Den bliver mere brugervenlig, så den bliver nemmere at
betjene fra en telefon, som mange jo gør i dag. Desuden kan vi fremover
selv opdatere hjemmesiden uden at skulle igennem en webmaster.
Lige om lidt vil I også se et nyt skilt ved kirken. Det gamle har en del år på
bagen og er ustabil i låsemekanismen. Det er et par af vores lokale
leverandører, Stensgård og Grafisk Tryk, der har udtænkt en løsning til os.
Det glæder vi os til at få op foran kirken.
TAK TIL ALLE
Sluttelig vil jeg gerne rette en stor tak hele vejen rundt. Tak til vore ansatte
med Hans og familien i spidsen. Det har været et meget specilt år at være
præst i, ikke specielt travlt men med opgaver som igen og igen har måttet
ændres: meget man ikke kunne og måtte og kun lidt kontakt til din

menighed. Det har du klaret i stiv arm + selvfølgelig sprit og mundbind!
Tak for gode prædikener og for et godt samarbejde i hverdagen.
Tak til Sus og Gudmund for altid tjenstvillighed. Der har ikke været de
mange arrangementer at tage sig af, men til gengæld en masse rengøring
og af og til på skæve tidspunkter. Vi har helt ærligt nydt godt af, at Sus har
haft en periode uden andet arbejde.
Tak for sikker styring af regnskabet til Birgitte. Hun er altid klar med råd
og dåd, når der er brug for det, og så har hun en god, vestjysk, økonomisk
sans.
Tak til Jytte Toft for dejligt orgelspil og det gælder faktisk også flere andre
organister, som vi ind imellem trækker på.
Og så en kæmpe tak til alle I frivillige. For blomster, kager, kunst på
væggene og meget andet og i år ikke mindst tak til kirkesanger og kor,
som har været på overarbejde i det forløbne år. Men hvor har det været
dejligt, at I var der og er der; det er der ikke mange menigheder, der har
tilsvarende.
Tak til bestyrelsen for et godt og tillidsfuldt samarbejde, som i sagens
natur også delvis er foregået digitalt det sidste års tid.

TAK FOR ORDET.

