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Formandens beretning:
Som tidligere har vi også i 2016 haft et travlt år med afvikling
af de opgaver, som vi i bestyrelsen i samarbejde med vore 2
præster fandt givtige, og dem har der været mange af.
Vort hovedfundament er jo at få de kirkelige handlinger afviklet
på en god måde, og det finder vi er gjort.
Vi blev jo vedrørende gudstjenesterne udsat for nye
udfordringer, nemlig at sognemenigheden meddelte, at man
valgte at holde gudstje- nester på de tidspunkter, vi var vant til.
Dette synes vi, at vi har fået løst på en både god og
tilfredsstillende måde, og det gør jo heller ikke noget, at vi ikke
bliver lullet i søvn, men i stedet må tænke nyt.
Nu er det nødvendigt at have kirkesiden frem, hver gang man
skal i kirke, for vi skal jo både vide, hvor der er kirkegang den
pågældende dag samt hvornår, og når vi sammenligner antallet
af kirkegængere før, hvor de fleste gudstjenester var kl. 10,30,
har vi konstateret, at der kommer ca. samme antal kirkegængere som tidligere.
Vi må dog sige, at der normalt er plads til flere, hvilket jo også
er tilfældet på landsplan.
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Vort medlemstal ligger omkring de 580, og man må nok sige, at
det er tilfredsstillende. Der kommer nye yngre familier som skal
have barnedåb og dermed melder sig ind, medens der er andre
der dør eller melder sig ud på anden vis. Det er især ungdom
-men, der også flytter meget rundt og naturligt vil falde til, der
hvor de bor og så melder sig ud her.
Der er 4 konfirmander i år, dog er der kun 3 familier involveret
– vi har et hold tvillinger-.
Jeg tror og fornemmer, at der har haft en fantastisk
konfirmandforberedelse. Karen Marianne Kristensen har i
samarbejde med Tom Ahlmand fra Holbæk haft nogle timer
med konfirmanderne, som jo også kender hinanden fra skolen.
Også i 2016 har vi haft minikonfirmander, men hvor mange er
umuligt at sige, idet det varierer meget, om de nu har tid eller
lyst til at deltage.
Endvidere har vi også haft baby-salmesang. Jeg har selv været
med for at se, hvorledes det pågår. Det var en fantastisk
oplevelse med nogle rolige børn.
Dette er jo også vor indgangsvinkel til de unge familier, der
ellers ikke kommer blandt os, udover når de skal have barnedåb
eller giftes.
Som bekendt skal vi give Skat meddelelse om, at vi giver
tilladelse til Valgmenigheden til at få oplysning om vor
skattepligtige indkomst for beregning af det årlige kontingent.

Det har afstedført mange problemer, men vi er ikke alene
herom, idet de øvrige fri- og valgmenigheder også kender til
problemerne, og vor hovedforening har fremsendt et
spørgeskema til medlemmerne for at se, hvorledes det står til i
de andre fri- og valgmenigheder.
Det viser sig, at der er store problemer med fremskaffelse af de
skattemæssige oplysninger, og så er det sådan, at vi igen hvert
5. år skal give tilladelsen hos Skat.
Nogle har meddelt deres accept til Skat flere gange, uden at det
er blevet registreret hos Skat,
I forbindelse med årsmødet i år på Mors vil sagen blive taget
op, således at man på ny vil anmode Skat om at lave det mere
brugbart for alle, så vi kan kun håbe, at Skat vil høre på os.
Vi har i årets løb afviklet mange gode møder, udflugter og
øvrige arrangementer, alle med god opbakning.
Endvidere deltager vi i fællesmødet i de 5 østjyske valgmenigheder og årsmødet for Fri- og Valgmenighederne, der i 2016
foregik i Ryslinge og i år skal afvikles på Mors.
Måtte der være nogle, som kan tænke sig at være med, enten
den ene eller begge dage, så kontakt lige præsterne eller
bestyrelsen herom, idet tilmelding er nødvendig.
I 2016 har vi også afholdt et par arrangementer sammen med
sognemenigheden, såsom gospelkoncert, juletræstænding samt
gudstjenesten nytårsaften.
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Vore møder prøver vi at få passet ind, således at vi har et eller
flere arrangementer i Allingåbro, et par møder på VGI samt resten
i vor konfirmandstue.
Vedrørende vore bygninger kan jeg oplyse, at vi stadig har dem
fuldt besat af lejere, og bygningerne har jo godt af at blive
brugt, så vi hver måned samlet set får en pæn husleje ind.
Vi har især godt samarbejde med lejerne af lejligheden her i
huset – Søren og Lise – og vil takke dem herfor. Søren sørger
for græsslåning af arealet her udenfor og fjernelse af ukrudt,
sprede salt m.m.
Nogle af mændene i valgmenigheden sørgede i efteråret for
nedskæring af træer og buske, da de var blevet voldsomme
store. Tak for det.
Det er som husejer ikke projekter, der er mangel på. Vi skal
nemlig i sommer have malet konfirmandstuen, gang, toilet og
køkken, ligesom Karen Marianne’s kontor skal have en
omgang, når hun flytter ud.
Måtte der sidde nogle, der brænder for at svinge en kost eller
pensel, når dette arbejde skal foretages, så vil vi gerne have en
henvendelse fra dig, og du vil blive orienteret, når projektet skal
i gang.
Med alt det, der hidtil er malet i vore bygninger, synes vi, at de
fremstår pæne og præsentable, ja selv vor gymnastiksal ser p.t.
så godt ud, at vi ikke vil gøre noget ved den de første par år. Vi
er dog kommer til det resultat, at det ikke kan betale sig at

indrette den til mødelokale eller andet, men i stedet må fjernes,
når den ikke mere kan lejes ud.
En ændring på den ene eller anden måde af bygningerne vil
være en bekostelig affære, og vi har ikke p.t. midler hertil, også
selv om regnskabet er fornuftigt, men det får I senere at se.
Jeg kan så ikke lade være med at anbefale, at hvis man har
interesse i at yde et økonomisk tilskud til valgmenigheden, kan
dette jo gøres i forbindelse med oprettelse af testamente, og jeg
kan i den forbindelse oplyse, at der ikke skal svares boafgift
f.s.v. angår den del der begunstiges valgmenigheden – er I tvivl
så tag en kontakt til f.eks. vor ordstyrer.
Som alle bekendt har Karen Marianne meddelt, at hun ønsker at
gå på efterløn til august, og således at vi siger tak til hende i
forbindelse med grundlovsmødet, da hun skal have tilgodehavende ferie afviklet.
Dette betyder, at vi er i fuld gang med at søge ny præst og har
fået henvendelser for nogle interesserede. Ansøgningsfristen er
sat til 12. april 2017, og vi ved endnu ikke, om vi får aftale med
ny præst om opstart forinden.
Da vor valgmenighed ikke er bestående uden en præst, må vi
prise os lykkelige for, at Torben S. Sørensen har indvilget i at
fortsætte som ulønnet hjælpepræst, hvilket gør, at vi har lidt
mere frihed omkring ansættelse af ny præst.
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Jeg kan oplyse, at vi allerede er blevet kontaktet af nogle
interesserede, og vi er da spændte på, hvad der kommer ind med
sidste ansøgningsfristens udløb.
Som tidligere nævnt er det med Karen Marianne aftalt, at vi
holder afsked med Karen Marianne i forbindelse med
grundlovsmødet her til sommer.
Om vi så samtidig kan sige goddag og velkommen til en ny
præst, må tiden jo så vise.
Jeg vil hermed på bestyrelsens vegne takke alle jer, der i det
forløbne år har hjulpet til i valgmenigheden på forskellig vis, og
det er der mange, der har – Uden jer har det ikke være muligt at
drive en valgmenighed – tak for det -.
Vi vil endvidere sige tak for hidtidigt godt samarbejde til Karen
Marianne, Torben, Karen organist, Jytte Pedersen, VGI samt
Vivild-koret.
Endelig vil jeg på bestyrelsens vegne takke menigheden for den
gode opbakning til os, og som gør det muligt at være en
valgmenighed.
Jeg vil selv sige bestyrelsen samt præsterne tak for et godt
samarbejde hidtil.

