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“MODET TIL AT HÅBE” 
Af Kurt V. Andersen 

 
   “Jeg bringer glædeligt budskab - 
fjenden er i landet.” 
   I de knap ni år jeg var forstander på 
Højskolen i Thy, kunne jeg gennem 
vinduet på mit kontor se en mindesten 
over frimenighedspræsten i Hundborg 
og Thorsted; hans navn var Folke Trier 
Hansen. Stenen var en stor flad sten på 
3 tons og på overfladen var Dannebrog 
hugget med bløde folder hen over 
stenen - ja næsten draperet. En sær 
modsætning at det bløde stof havde sat 
sit aftryk den hårde sten. Rundt langs 
stenens nederste kant var der hugget 
følgende: “Jeg bringer glædeligt 
budskab - fjenden er i landet “  
   Et citat fra Saxos Danmarkskrønike 
om drengen Folke, som kommer 
løbende ind i kongsgården hos Kong 
Vermund for at vække de af vellevned 
mødige folk. De skulle vækkes til dåd 
og handling for andet end deres egen 
velbehagelighed. Uden sammenligning i 
øvrigt kunne det vel stå også for det 
danske folk, om jeg overhovedet må 
bruge den betegnelse? 
   Overskriften til denne artikel er titlen 
fra den nyvalgte amerikanske 
præsidents Barack Obamas bog fra 
2006. Den har undertitlen “Tanker om 
generobring af den amerikanske drøm”. 
   Obama undser sig ikke for at tale om 
sit folk igen og igen og han blues ikke 
ved at tale om mod til at håbe igen og 
igen.  Han skriver om sine landsmænd, 
som knokler for deres familier at “de 

higer efter noget større, en mening 
eller et formål, en fortælling, der kan 
omslutte deres tilværelse, et eller andet 
som kan bringe dem ud over deres 
kroniske ensomhed og hæve dem over 
den daglige gøren og laden og de 
udmattende og uophørlige strabadser. 
De har brug for en forvisning om, at 
der er nogen eller noget, som bekymrer 
sig om dem og lytter til dem. At livet 
ikke bare er en lang rejse mod 
intetheden.“ 
   Dette citat er i sit indhold er et opgør 
med den form for tom individualisme, 
som taler så meget om at være sin 
egen og som reducerer andre og det 
fælles til at være midler for netop 
individuel udfoldelse. (Sammensæt dit 
eget verdensbillede, som det idiotisk 
lyder i den reklame DRs P1 smider mig 
i hovedet i disse dage).  
 
GLEMTE VI EN FØDSELSDAG ? 
    En af grundene til at Obama møder 
stor sympati blandt danskere kunne 
måske være, at det han taler om, 
kender vi.  Vi kender det fra Grundtvig. 
2008 var 225 året for Grundtvigs 
fødsel; det var der ikke megen fest 
over! det var som om ingen ville træde 
frem og vedkende sig arv og gæld. Så 
det er jo højest besynderligt, at den 
ene, Obama, bliver fejret og den 
anden, Grundtvig, bliver stort set 
forbigået i tavshed bortset fra et 



 

seminar i Landstingssalen. Ingen bør 
være i tvivl om, hvor amerikaneren har  
sine holdninger fra; han er kristen. Det 
vil sikkert komme til at forskrække en 
del af hans danske tilhængere. 
   For Grundtvig var det en selvfølge-
lighed, at livet er Guds; at Gud 
skænkede os livet i samlivet med andre 
mennesker: “Du skal elske Herren, din 
Gud og din  næste som dig selv” Den 
mening er på forhånd givet os. For 
Grundtvig var det fællesskab, vi er sat 
i, ikke en almen teori, men en konkret 
historisk virkelighed og sammenhæng i 
det folk, som er mit. Sådan har Obama 
også formuleret det. Hvad Gud altså 
har givet mig, skal jeg handle på og 
med. 
     At kunne det kræver mod og håb, 
skriver amerikaneren Obama, som har 
forstået, at modet og håbet kan man 
ikke tænke sig til. Man kan ikke  
beslutte sig til mod og håb sådan ud af 
den blå luft. Det skal indgydes i os. Det 
skal tales til os. Det skal forkyndes. Vi 
danskere har med valget været vidner 
til noget vi ved, men som vi har glemt: 
At mod og håb blev forkyndt for flere 
slægtled af danskere på inspiration af 
Grundtvigs syn på mennesker og tro, 
så de forvandlede det danske samfund 
til et meget bedre samfund. De 
forvandlede en almue til et myndiggjort 
folk. Myndiggjort ikke af den form for 
oplysning, som alene er til materielle 
tings opfyldelse, men myndiggjort af 
den sandhed om os, at livet har mening 
og kræves af os.   
 
 

HÅBETS FÆLLESSKAB 
   Da Obama blev indsat havde han 
inviteret piloten Chesley Sullenberger, 
som landede sit fly på Hudson floden, 
med på tribunen. Det tror jeg han 
gjorde fordi Sullenburger med sin 
handling blev et billede på at mod, tro 
og håb er af samme natur. 
   Hans fly blev et billede på fællesskab. 
Det kan godt være, at piloten blev 
fremhævet, men han fremhævede selv, 
at han blot gjorde sin pligt og sit 
arbejde. Jeg tror, vi skal tage ham på 
ordet og ikke blot betragte hans 
udsagn som klædelig eller endog 
forfængelig beskedenhed. Han havde 
erfaret og vil forsat gøre det, at han 
havde mere tilfælles med sine 
passagerer end med det publikum, som 
blot var tilskuere og som efterfølgende 
hyldede ham. 
   Billedet er stærkt. I det sande fælles-
skab er der ingen afstand mellem 
helten og de mennesker, han handler 
for. De er i grunden fælles om vilkåret. 
Den amerikanske præsident bruger alle 
midler til at indgyde mod og håb i det 
folk som er hans; det har de stærkt 
brug for i disse tider.   
   Ånden indgydes i og sætter sit aftryk 
- blødgør og former et folk på trods alle 
hårde realiteter. Som de bløde folder af 
Dannebrog på stenen i haven på 
Sjørringvold i Thy, skal også troen og 
modet forkyndes for at forme et folk. 
 
Kurt V. Andersen 
  
 
 



 
 

Præsentation af værtsmenighederne  
 

  
  Bøvling valgmenighedskirke

En valgmenigheds særlige historie 
  De grundtvigske valg- og frimenig-
heder har historiske fællestræk ligesom 
grundanskuelsen er den samme, men 
det er også karakteristisk, at den 
enkelte menighed har en særegen 
historie. Det var ofte en konkret 
begivenhed, der gav anledning til 
dannelse af en valgmenighed og gav 
den sit særpræg. At der skulle en 
anledning til før situationen var til at 
danne en valgmenighed, hænger  bl.a.  
sammen med, at man i almindelighed 
følte sig knyttet til sognemenighed og   

 
 
kirkebygning m.m., og det uanset  
hvordan menigheden blev  ”behandlet” 
af  øvrighed og præst. Sådan er det 
såmænd stadig. Og så skal man huske, 
at i det 19. Årh. var folk meget mere 
bofaste gennem generationer.  
   Men selv om man flytter meget mere 
omkring i vor tid så er det stadigvæk 
sådan, at der skal tungtvejende grunde 
til før man forlader sin sognemenighed. 
Det var altså ikke en helt let beslutning, 
at forlade den menighed ens familie 
havde været  en del af i generationer. 
Man kunne godt gå og pusle med 



 

tanken om at oprette en valgmenighed 
eller frimenighed, som byggede på 
Grundtvigs syn på menighed og folk, 
men der skulle en anledning til for at 
tanken for alvor kunne fænge og blive 
til konkret virkelighed. Sådan var det i 
Bøvling. 

Bøvling-bønder hos konge og 
minister 
  Den konkrete anledning var at  
sognepræsten i Bøvling skulle gå af 
p.g.a. alder. Han var år forinden blevet 
presset til at ansætte en personlig 
kapellan, da der var udbredt util-
fredshed med ham, mest på grund af en 
lidt fad forkyndelse, så vidt man kan  
skønne. 
    Ved sin afsked havde han den unge 
sønderjyde Jes Jessen som kapellan. 
Han var vellidt som prædikant og folk 
søgte til Bøvling kirke. Folk af 
grundtvigsk observans i sognet, 
ønskede at Jessen skulle ansættes som 
sognepræst i Bøvling. Dreyer havde i 
øvrigt, ligesom provst og biskop, 
anbefalet at Jessen fik embedet. Men 
man havde i Bøvling en fornemmelse af, 
at det ikke ville gå helt glat med den 
sag. Derfor satte man en under-
skriftindsamling i gang i Bøvling og 
Flynder sogne. Det viste sig at der var 
et stort flertal i befolkningen i sognet 
for at Jessen skulle ansættes. 231  
familiefædre, som det hed, repræsen-
terende lige så mange husstande, skrev 
under på et andragende om at få Jessen 
som sognepræst.  Der var andre i 
sognene, som var af en anden mening, 

mest missionsfolk, som i en tid havde 
søgt til kirken i Nees, hvor præstens 
forkyndelse mere svarede til deres 
forventninger. Og da nu under-
skriftindsamlingerne var i gang,  
indsamlede den del af sognemenig-
hederne 17  underskrifter, altså et klart 
mindretal. Den del af menighederne 
havde dog de bedste politiske forbin-
delser.  
   Blandt missionsfolkene var der en 
bror til kredsens folketingsmand  
Aaberg, som gjorde sin  indflydelse 
gældende med det resultat, at det ikke 
blev Jessen, som blev sognets præst, 
men pastor Mygind. Politisk var han 
mere på linje med Aaberg. Så ud over 
retningsforskellene på det kirkelige 
område, så var der altså også politiske 
forskelle. Den blanding er der 
sprængstof i.  Den vågnende folkelige 
selvbevidsthed, som tog sin begyndelse 
i de gudelige vækkelser i begyndelsen 
af det 19. årh. og som blev forsam-
lingsbevægelsen i Vestjylland, tog 
yderligere fart i den politiske frigørel-
sesproces efter junigrundloven. Den 
udvikling har også spillet en rolle i 
Bøvling og har været medvirkende  
årsag til, man ikke sådan uden videre 
gav op i spørgsmålet om ansættelse af 
præst.  
   I foråret 1874 sendte man simpelthen 
2 gårdmænd fra egnen af sted til 
København, hvor de fik foretræde for 
kultusministeren C.C. Hall, ligesom de 
kom i audiens  hos kongen. De to 
gårdmænd var Mads Agger fra Kjølhede 
og P.H. Petersen fra Vester Rysensten. 
Hvad der egentlig blev sagt, da de to 



 

mænd mødte kultusminister og konge i 
København, har man ingen nøjagtig 
viden om, men fortællingen om  
begivenheden udtryk-ker både  en 
erfaring og et ønske om at gøre 
beretningen til en fortælling om 
menighedens start. Denne lille for-
tælling  rummer meget af det syn som 
folk ud over landet havde fået på sig 
selv – en myte ville nogen måske sige.  
    De to bønder møder først kultus-
minister  C. C. Hall, som giver de to 
mænd indtryk af, at der skulle være  
muligheder for at de kunne få deres 
formål og ønske med rejsen indfriet, da 
der jo var mange i sognene, som 
ønskede Jessen til  præst.  
   Dagen efter mødet med Hall er to 
mænd fra Bøvling så i audiens hos 
Christian den 9. og det fortælles, at 
kongen var mødt i generalsuniform med 
en sabel slæbende hen ad gulvet. Det 
er sikkert ikke tilfældigt, at det lettere 
komiske skær over hele sceneriet er 
blevet understreget i den senere 
fortælling om begivenheden. Mads 
Agger oplæste  sognenes andragende, 
hvortil kongen svarede:”Er denne mand 
(Jessen) venstremand?” (Venstrefolk 
blev anset for at være rabiate folk). Til 
det svarer Agger: ”Ja, det tror jeg, han 
er”. ”Hører han til de såkaldte 
grundtvigianere?” spørger kongen så, 
og  Agger svarer redeligt ”Ja, det er 
derfor vi ønsker ham som præst”. 
Kongen gav sig så til at omtale 
Grundtvig og grundtvigianere på en 
måde, som afslørede, at han ikke helt 
vidste, hvad han talte om. Da Mads 
Agger havde hørt kongens tale til ende 

spurgte han kongen: ”ved Deres 
Majestæt i grunden, hvem Grundtvig 
var, eller hvad det var han ville udrette 
i det danske folk ? Deres Majestæts ord 
vidner ikke derom!”  En ret frimodig 
optræden af en bonde fra Vestjylland og  
audiensen var også dermed slut.  
Christian den 9. oplyste de to mænd 
om, at de kunne få nærmere besked 
hos ministeren.  Det blev et nej.  

Rænkespil og deling 
  Kort tid efter den resultatløse rejse til 
København forelå udnævnelsen af Jakob 
Julius Mygind til sognepræst i Bøvling 
og Flynder. Mygind  var måske ikke lige 
det missionsfolkene havde ønsket sig, 
men  Mygind var en arg modstander af 
Grundtvig og alt hvad han stod for. Hele 
historien og fornemmelsen af, at der 
var bagt politiske rævekager, vakte 
naturligvis harme og bitterhed på 
egnen,  hvor et meget stort flertal i 
sognene havde ønsket deres kapellan 
som sognepræst.  Det er ikke så 
underligt, at vreden blev forvandlet til 
stædighed, ”sådan skal de ikke 
behandle os”, har de vel tænkt.  Tanken 
har noget med en ny tid at gøre, hvor 
det ikke længere var utænkeligt at 
sætte sig op mod  autoriteterne. Den  
gryende  myndig-gørelse, som havde 
været undervejs i ca. 50 år, kom til 
udfoldelse.  
  Det grundtvigske frihedssyn havde 
folk på egnen bl.a. mødt  ved 
folkemøder, enkelte havde været på 
højskole. Men den vigtigste inspiration 
kom  fra præster og lærere på egnen, 



 

som var præget af Grundtvig. Blandt  
præsterne skal specielt nævnes  M.A.S. 
Lund som var sognepræst i Fjaltring.  
Folk på Bøvling-egnen søgte til  
Fjaltring. Pastor Lund  kom derved i den 
lidt underlige situation som sognepræst, 
at han gav næring til en bevægelse, 
som senere skulle blive til 
valgmenighed, som folk fra hans eget 
sogn søgte til.  Indremission, som også 
var et ”barnebarn” af de gudelige 
forsamlinger, havde fået fodfæste på 
egnen allerede omkring 1870.  
   Man må forestille sig, at der en tid 
havde været nogen forvirring blandt 

folk om, hvor man som enkeltperson 
hørte hjemme i hele dette åndelig røre. 
Det har fundet sin klaring, efterhånden 
som man opdagede, at nok var begge 
retninger vækkelsesbevægelser med 
rod i de gudelige forsamlinger, men der 
var  afgørende forskelle i synet på de 
fundamentale vilkår som kristen. Lidt 
forenklet sagt, så lagde vækkelserne, 
som havde rod i pietismen, afgørende 
vægt på, at mennesket er syndigt indtil 
marven. Den inderlige personlige 
omvendelse, væk fra verden til Gud, var 
derfor den eneste vej til frelse. 

     
 

 
      Alterparti, Bøvling Valgmenighedskirke 
    
 
 



 

I den grundtvigske bevægelse lagde 
man vægt på, at nok er syndefaldet en 
realitet, men mennesket og verden er 
ikke komplet fordærvet. Der er en 
afgørende guddommelig rest i 
mennesket. Der er altså også en anden 
sandhed om mennesket end dette, at 
det er faldet. Mennesket er skabt i 
Guds billede. Grundtvig kaldte det, ”det 
gudbilledlige”, en lighed med Gud,  som 
kan næres til vækst i kristenliv og  
samfundsliv. Det gav selvfølgelig 
forskelle i synet på verden og den grad 
og måde, hvorpå man involverede sig i 
denne verdens  opgaver og muligheder. 
Dette  førte til stor foretagsomhed.  I 
Bøvling var det valgmenigheds-
medlemmer der oprettede friskolen i 
1877, brugsforeningen i  1886 og for-
samlingshus i 1882, mejeri m.m. Det er 
endnu meget synligt, at den bymæs-
sige bebyggelse på Bøvlingbjerg er 
samlet om disse markante bygninger 
og institutioner. 
 
Valgmenigheden bliver til 
  Den nyudnævnte sognepræst Mygind i 
Bøvling–Flynder var nok ikke helt til at 
placere. Efter nogen tid at have hørt på 
Mygind besluttede de grundtvigske sig 
for at undersøge muligheden for at 
oprette en valgmenighed med Jes 
Jessen, som menighedens præst. 
   Valgmenighedsloven fra 1868 tillod at 
en  kreds på mindst 20 familier kunne 
danne en menighed, indenfor 
folkekirkens rammer, altså en valg-
menighed. De skulle selv vælge præst 
og betale hans løn samt opføre kirke og 
præstegård. Altså en  stor opgave også 

materielt, som krævede indsats og 
ofre. Opgavens størrelse affødte 
formodentlig nogen betænkelighed hos 
de folk, som ellers var sympatiske 
overfor tanken.  Man skal huske at 
flertallet af de, der  overvejede at 
tilslutte sig valgmenigheden, var 
husmandsfolk, i øvrigt i modsætning til 
den gængse  og fejlagtige påstand , at 
det kun var de mere velaflagte 
gårdmænd, som blev grundtvigianere.  
Husmandsfamilierne hørte til de ”små” i 
samfundet og bar på en lang historie 
og erfaring med at være de umyndige 
og ”små”. Der skulle gå endnu en 
generations tid før husmands-
bevægelsen fik vind i sejlene også her 
på egnen. Så der er blevet ført 
alvorlige samtaler mellem mand og 
kone, når man var kommet til sengs 
om aftenen. Turde man og burde man 
følge med over i en valgmenighed ? 
 
Anerkendelse af menighed og 
præst 
  Anerkendelsen af menighed og præst 
forelå den 23 oktober 1875. Søndag 
den 14 november blev kirken indviet og 
derefter blev Jessen indsat som præst 
for menigheden. Vadmelsklædte bøn-
der havde bygget kirke og selv valgt 
deres præst. Det er ikke svært at 
forestille sig hvilken højtid, der havde 
været over den 14. november 1875.  
Det har været en folkelig  manifestation 
af, at man kunne selv.  
   Om menighedens første præst Jessen 
berettes det, at han ikke kunne synge, 
at han havde sit besvær med at få 
tankerne givet ord, at han derfor 



 

udfyldte pauserne med stående 
vendinger. Men denne ydre fremtræden 
var ikke hindring for, at folk kunne høre 
hvad han sagde. Dette kun nævnt til en 
samtid, som har det med at lægge 
afgørende vægt på det ydre og det 
umiddelbart fængende. Men det var 
altså den præst man valgte, når man 
kunne vælge efter eget hjerte.  Og det 
har man gjort siden. I Bøvling 
Valgmenigheds lange historie på snart 
134 år har der været 7 præster.  
 
Bøvling som centrum i den 
grundtvigske bevægelse i 
Vestjylland 
  Menigheden i Bøvling og dens præst 
blev et eksempel for store dele af 
Vestjylland. De årlige vennemøder i 
Bøvling samlede mange  mennesker, 
omkring 800-1200. Der blev holdt taler 
om aktuelle folkelige spørgsmål, 
angående menighed, skole og folke-
styrets indretning. I Lemvig dannede 
de i 1883 en ”søstermenighed” til 
Bøvling, som man delte præst med 
indtil 1907. I Holstebro havde man 
også bud efter Jessen, som bidrog til at 
man også dér gik i gang med at 
arbejde for en valgmenighed. Holstebro 
Valgmenighed blev oprettet  i 1883.  
 
Menighed og skole 
   Som nævnt blev der på møderne 
rundt på egnen drøftet en række 
samfundsforhold, ikke mindst skole-
forhold.  
   Bøvling Friskole blev indviet  den 7. 
November 1877 og ved indvielsen 
citerede Jessen Grundtvig: 

  ”Over statsskolens dør stod fra 1814: 
Kundskab er magt. Denne kundskab 
har ikke givet, hvad den burde. 
Overskriften over friskolens dør bør 
være: Fremfor alle ting bevar hjertet, 
thi derfra udgår livet. Her i friskolen 
skal der tales til hjertet og ikke til 
hovedet. Det gælder om at vække livet, 
så skal lyset nok komme. For livet er 
menneskets lys.”  
   I dag kan vi godt føje til, at uden den 
tro og forhåbning bliver der ingen 
friskole, kun endnu en skole. 
   Man anså det for afgørende for 
valgmenigheden, at man havde en 
tilknyttet friskole. Siden har samarbej-
det været tæt og godt. 
    Bøvling Fri- og Idrætsefterskole har i 
dag ca, 220 elever. Skole og menighed 
har i samarbejde oprettet vuggestue og 
børnehave, som flyttede ind i helt nye 
bygninger sommeren 2008. 
    Menighed, skole og Børnehus holder 
fælles morgensang i kirken en gang om 
måneden. Stort set alle børn på 
friskolen går til konfirmations-
forberedelse hos valgmenigheds-
præsten.  
 
Bøvling valgmenighed 2009  
  Medlemstallet i Bøvling Valgmenighed 
har de sidste 10-15 år ligget stabilt 
omkring 700. I dag er der 708 med-
lemmer. Set i lyset af, at der i disse år 
sker en dramatisk nettoafvandring fra 
Lemvig Kommune på 1,2-1,5 % om 
året (nogle sogne er mere end  
halveret i indbyggertal siden forrige 
kommunalreform), så har vi tilgang, set 
i forhold til befolkningstallet. Men de 



 

tyndt befolkede områder i Danmark 
nyder ingen form for politiks 
velvillighed. Den politiske kynisme 
konstaterer, at vi i stemmetal ikke har 
nogen afgørende betydning. Der er 
således mennesker her på egnen, som 
vil få mere end 100 km til nærmeste 
akutmodtagende sygehus, skolerne 
nedlægges og offentlige trafikforbindel-
ser er en vittighed…..men vi bor på en 
storladen egn med stor himmel over 
hav og fjord! 

    Vi må ligesom første generation i 
Bøvling Valgmenighed konstatere, at 
rammerne for liv og fællesskab må vi 
selv skabe og tage hånd om. Det kan 
der også komme noget godt ud af – 
Bøvling Valgmenighed til eksempel. 
Medlemmerne af menigheden slutter 
godt op om gudstjenester og 
arrangementer. 
Kurt V. Andersen  
 

 
 

 
       



 
 

 
 
 
 
Lemvig og omegns 
valgmenighed 125 år. 
v. Ulla Lauritsen 
   I sammenligning med de gamle 
middelalderkirker er Johanneskirken i 
Lemvig et rent barn. Loven om 
valgmenigheder kom i 1868, og i 1875 
blev der bygget valgmenighedskirke i 
Bøvlingbjerg. På Lemvigegnen var der 
flere, der besøgte kirken i Bøvling, men 
man begyndte også at gå med 
byggeplaner selv. 
      I 1883 tog man fat på opførelsen 
af kirken. Forud var gået mange 
spekulationer og møder. Man havde sat  
en indsamling i gang, som fremdeles 
løb hen over sommeren. Man havde 

endvidere taget kontakt til Andreas 
Bentsen, som var lærer ved Vallekilde 
Højskole. Han var oprindelig uddannet 
tømrer, men blev altså senere lærer. 
Han var også lærer ved Håndværker-
skolen i Vallekilde, som han var med til 
at stifte sammen med Trier. Landet 
over blev der i årene 1870 – 1900 
bygget 23 Fri – og Valgmenigheder, 
hvoraf Andreas Bentsen stod for 
opførelsen af de 11. Mange af de kirker 
og forsamlingsbygninger, han byggede, 
har en konstruktion, så rummet går 
helt op i kip og med en blotlagt 
tømmer-konstruktion, således som det 
ses i Johanneskirken. 
      Byggegrunden til kirken blev 
skænket af Kirstine og Peter Madsen på 



 

Møllegården. I hele opførelsesperioden 
spiste håndværkerne gratis hos Kirstine 
Madsen. Sidst i juni blev kransen hejst 
op en smuk sommerdag, og hele 
mandskabet tog plads fra murens 
sokkel til den øverste spids i tårnet og 
sang og sang ”På Jerusalem det ny”, så 
folk, der færdedes nede i byen stod 
stille og lyttede. Herefter gik det rask 
fremad, og 3. søndag i advent, 
Johannesdag (evangelieteksten handler 
om Johannes Døberen), kunne kirken 
indvies. I dag kan det synes utroligt, at 
man kunne opføre en så stor bygning  
for 14.040 kr., hvoraf man ved 
byggeriets færdiggørelse havde 
indsamlet hele summen på nær 212 kr. 
      Da jeg første gang trådte ind i 
kirken, tænkte jeg: ”Jamen, den er jo 
rund”. Den er ottekantet eller kors-
formet, båret af 8 slanke træsøjler, 
men bænkenes placering omkring 
døbefont, alter og prædikestol gør, at 
kirken virker rund. I de første år indtil 
1889 havde man ved alteret et ganske 
simpelt trækors omviklet med en ranke 
blomstrende lyng, som hvert år blev 
fornyet.  
   I den gamle protokol står der d. 21. 
marts 1889, at Kirstine Madsen havde 
skænket et alterbillede til kirken. Det er 
det alterbillede, som vi fortsat har, 
forestillende Jesus vandrende på 
Genezareth Sø, hvor han drager den 
synkende Peter op af bølgerne. Forud 
er gået en lang dag ved søen, og Jesus 
havde bespist 5000 mand. Ved 
slutningen af dagen var Jesus gået væk 
for at bede, og da han vendte tilbage  
havde disciplene lagt fra land og var 

allerede et stykke ude på søen. Vinden 
var blæst op og   bølgerne begyndt at 
blive høje. Jesus begav sig ud mod 
båden, vandrende på søen. Først blev 
disciplene bange og troede, det var et 
spøgelse, men Jesus sagde: ”Frygt 
ikke, det er mig”. Peter sagde:” Hvis 
det er dig – da byd mig at komme til 
dig på vandet”. Jesus sagde: ”Kom”, og 
Peter trådte ned fra skibet og gik på 
vandet for at komme hen til Jesus: Men 
pludselig blev han grebet af frygt og 
begyndte at synke ned i bølgerne og 
råbte:” Herre, frels mig” Jesus strakte 
sin hånd ud, tog fat i Peter og sagde: 
”Du lidet troende. Hvorfor tvivlede 
du?”. Kristusskikkelsen er omtrent af 
legemsstørrelse. Billedet er malet i 
mørke farver. Vi fornemmer det dårlige 
vejr. Både søen og himlen er mørke og 
varsler uvejr.  
   Skærtorsdag i 1889 blev alterbilledet 
taget i brug. Den 21. april stod der i 
Lemvig Folkeblad, at  Valgmenigheden 
havde fået en smuk altertavle. Videre 
stod:” Lad dette være et fingerpreg 
om, hvorledes ordets forkyndelse, 
lovsangen og sakramenternes 
forvaltning i denne kirke kan tjene til 
troeslivets styrkelse”. Rammen til 
maleriet er lavet af snedker C.P. 
Christensen i Lemvig efter en tegning 
af Peter Nikolaj Møller, kunstmaleren, 
som var bosiddende i Kolding. Om ham 
ved vi, at han blev født i Kolding i 
1838. Hans far var købmand, og da 
Peter Møller som 4-årig mistede 
hørelsen, kom han i huset hos en tale-
lærer i København. Han blev senere 
elev på Kunstakademiet. Han udstillede 



 

på Charlottenborg 1876-87, og 
ernærede sig siden som kunstmaler i 
fødebyen Kolding. 
      Bag orgelbænken med front ud 
mod kirkerummet findes 4 billeder 
malet af Niels Bjerre. De forestiller 
evangelistsymbolerne, en meget 
gammel tradition i det kirkelige 
symbolsprog. 
      Døbefonten er af granit. Oprindelig 
hørte den middelalderlige døbefont til i 
Nr. Lem Kirke, men blev købt af en af 
byens borgere, da man fik en anden 
der. Den blev fundet i konsul Møllers 
have og blev af ham skænket til 
Valgmenighedskirken i 1883. Det første 
orgel fik man i 1916, og det 
nuværende, et Frobenius orgel, er fra 
1963. 
     Relieffet, som sidder til venstre for 
alteret - set fra menigheden, er lavet af 
Torvald Westergaard, et af vore 
tidligere medlemmer. Torvald Wester-
gaard var både  kunstner og kunst-
håndværker. På sit stenhugger-
værksted i Lemvig lavede han utallige 
originale gravsten. Samtidig arbejdede 
han hele livet med skulpturer, 
hovedsageligt hugget i granit. 
 
Præsterne ved Valgmenigheden 
   De første 22 år havde man fælles 
præst med menigheden i Bøvlingbjerg, 
hvor præsten også boede. 1. april 1907 
blev Birger Kjølseth ansat som præst 
ved Lemvig Valgmenighed. Kjølseth 
kom fra en stilling som højskolelærer i 
Vrå. Man skulle nu ud at finde en egnet 
bolig til præsten og hans familie. Det 

var oplagt at benytte det tidligere 
højskolehjem til præstebolig. 
   Højskolehjemmet var nærmeste nabo 
til kirken, og da præsten syntes godt 
om ideen, blev huset købt og har siden 
været bolig for Valgmenighedens 
præster. I tilknytning til præsteboligen 
er der forsamlingssal. Pastor Kjølseth 
blev i embedet til 1920. Efter 
Genforeningen blev han kaldet til en 
gerning i Sønderjylland. 
     Man ansatte derefter Adolf Drewsen 
Christensen som præst. Under pastor 
Drewsen blev menigheden splittet, og 
Drewsen oprettede en frimenighed, 
hvortil en tredjedel af medlemmerne 
fulgte ham i 1925. 
     Den 11. oktober 1925 blev J. Chr. 
Hejlesen, Hårlev, indsat i embedet som 
valgmenighedspræst. Han var her i 6 
år, men rejste i 1931, da han var 
blevet opfordret af Københavns 
Valgmenighed til at blive præst der. 
     Hans efterfølger blev Jakob Martin 
Busk Sørensen. Han kom til at virke i 
Lemvig Valgmenighed i ikke mindre 
end 40 år, og man kunne holde 
jubilæums– og afskedsfest for ham på 
én gang. Mens pastor Busk var her, 
blev årsmødet for de grundtvigske 
Valg- og Frimenigheder afholdt her i 
Lemvig i juni 1964. 
      5. December 1971 blev Tage 
Stausholm-Fisker, tidl. Staby, indsat 
som ny præst ved valgmenigheden. 
Mens Stausholm-Fisker var her, blev 
kirken underlagt en omfattende 
renovering, dels af ydre art (mure, 
vinduer og tag) og dels indvendigt, 
hvor  den rødlige farveholdning, som 



 

kirken er ”født” med, blev nuanceret i 
flere farvetoner. Loftet blev istandsat 
og er stadig meget smukt. Den største 
ændring i kirkerummet var dog, at 
døbefonten fik en ny placering – dog 
ikke i centrum under lysekronen, men i 
midtergangen nær trappen til altret. I 
slutningen af januar 1981 opsagde 
Stausholm-Fisker sin stilling. Han skulle 
være sognepræst i Asferg–Faarup ved 
Hobro. 
      Som hans afløser fik man Holger 
Knudsen, der kom fra en stilling som 
forstander ved Testrup Højskole. I 
Holger Knudsens tid undergik 
forsamlingssalen en omfattende 
forvandling/renovering. Det skete i 
1991, således at vi i dag har en smuk 
sal til vore aktiviteter, såsom 
foredragsaftener, møder med de Midt-  
og Vestjyske Valgmenigheder, konfir-
mandtræf. Salen kan også lejes af 
medlemmer til private mærkedage. 
Holger Knudsen blev i embedet i 24 år 
indtil 2004, hvor han og Merete 
ønskede at flytte til Skanderborgegnen 
og nyde deres otium. 
     Lisbeth Baggesen blev Valgmenig-
hedens første kvindelige præst, men 
ønskede allerede efter et år at rejse 
herfra i 2005. 
     Igen blev embedet opslået ledigt, 
og i november 2005 blev Signe Paludan 
indsat af Provst Knud Erik Nissen, 
Bøvlingbjerg. Signe Paludan har trådt 
sine barnesko i Vestjylland. Signe 
Paludan har læst teologi i Århus og 
senere videreuddannet sig i England. 
 
 

Skulpturhaven 
  Der hører ingen kirkegård til Lemvig 
Valgmenighed. Medlemmerne bliver 
begravet på sognekirkegårdene enten i 
Lemvig eller landsognene omkring 
Lemvig. Der er dog et stort grønt 
område omkring kirken, som i dag 
rummer en skulpturhave. I 1994 
skænkede Torvald Vestergaards 
arvinger en samling skulpturelle værker 
til Lemvig Museum, og der blev anlagt 
en skulptursti, der strækker sig fra 
Lemvig Museums have, op langs den 
182 trin høje Stationstrappe og slutter 
ved Lemvig og Omegns Valgmenig-
hedskirke. I haven finder man de 
skulpturer, der har et religiøst indhold. 
Her står de så i naturens grønne rum 
med udsigt over by og fjord. 
      Ved kirkens 125 års jubilæum i 
2008 bestemte man sig for at købe 2 
kunstværker, som har fået deres plads 
i selve kirkerummet. Man har herved 
fuldendt historien med familien 
Westergaard.  Derfor kan man, når 
man i dag træder indenfor, se Eigil 
Westergaards ”Maria Magdalene møder 
Kristus påskemorgen” til højre i midten 
af kirken. Eigil Westergaard har ligesom 
sin far Torvald Westergaard ernæret sig 
som kunstner og kunsthåndværker i 
Lemvig. Over for Eigil Westergaards 
sten,  i venstre side af  kirkerummet- 
ser man datteren, Laila Westergaards 
to dele af et samlet værk – en åben og  
en lukket bog. Laila Westergaard har 
fulgte familietraditionen med at hugge i  
sten. Hun bor i København og ernærer 
sig udelukkende som kunstner.  



 
 

Program for årsmødet 2009 
Værter: Bøvling Valgmenighed og Lemvig og Omegns Valgmenighed 

 
Lørd.: kl. 11-12.00 Registrering og indkvartering.  

            Betalingskort udsendes inden mødet, kvittering medbringes. 
            Indkvartering sker på Bøvling Idrætsefterskole, Lomborg        
            Idrætsefterskole og hos private                                                       

                             Mødested for alle Bøvling Idrætsefterskole.  
             12.00  Kaffe, the m.m. samt sandwich efter forudbestilling 
             13.00  Velkomst. Derefter foredrag ved museumsdirektør 
                       Henning Ringgaard Lauridsen “Folk i bevægelse.”  
             14.45  Kaffe m.m. 
             15.30  Generalforsamling i foreningen og orlovskassen.   
                       Samt sendemandsmøde i pensionskassen. 
             17.30  Pause. Mulighed for omklædning. 
             18.30  Festmiddag - Underholdende indslag og natcafé. 
                                
Søndag:   8.00  Morgenmad på Lomborg og Bøvling Idrætsefterskoler. 
              10.00 Gudstjeneste. 
                       Bøvling Valgmenighedskirke ved Kurt V. Andersen. 
                       Lemvig Valgmenighedskirke ved Signe Paludan.  
              12.00 Frokostbuffet.  
              13.30 Foredrag ved Kåre Gade, London. Tidligere DR. 
                       “Funky fundamentalisme og fossilt frisind”. 
              15.00 Kaffe og afslutning. 
 
Der er mulighed for børnepasning.  Se i øvrigt praktiske oplysninger, som udsendes med 
årsskriftet. 
 
Mødet holdes på Bøvling Fri- og Idrætsefterskole, hvor også registrering m.m. 
sker.  
Høvsørevej  13, 7650 Bøvlingbjerg. Se kørselsvejledning og kort sidst i årsskriftet. 
Husk: Højskolesangbog  og dyner, sengelinned og håndklæder 
 
 Priser:                 Hele mødet 625 kr. 
                             Lørdag        400 kr. 
                             Søndag        250 kr. 
 Sandwich ved ankomst lørdag 25 kr. - x af på tilmelding. 
 
Betaling: OBS ! OBS! OBS! 



 
 

Der sendes opkrævning til den enkelte menighed, som bedes indsætte det samlede beløb 
på:  7730  2105018     (Menigheden kan betale for deltagelse eller opkræve beløbet hos 
den 
enkelte deltager.  Menighederne hæfter for deres medlemmers deltagelse.) 
Tilmelding: Tilmelding afleveres til de enkelte menigheders præster, som sender  
samlet tilmelding for menigheden senest den 19. maj.  Sendes til: Kurt V. Andersen 
Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg. 
 
Børnepasning:  Der tilbydes aktiviteter for børn i friskolens og menighedens børnehus, 
som ligger umiddelbart ved skolen. Deltagelse koster ikke noget, men vi ønsker 
forhåndstilmelding til pasning. X af på tilmelding. 
 
Kontakt : Kurt V. Andersen  -  kurtvandersen@mail.dk  - tlf. 97885650 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sendemandsmøde i Pensionskassen 
 
 
I henhold til Vedtægt for Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige 
institutioner § 44 stk. 2-3 indkaldes herved en repræsentant for hver af de valg- og 
frimenigheder, hvis præster er indtrådt i kassen, til sendemandsmøde lørdag den 13. 
juni 2009 på Bøvling Idræts-efterskole i umiddelbar forlængelse af 
generalforsamlingen kl. 15.30 i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning ved undertegnede. 
3. Valg af et medlem til pensionskassens bestyrelse og en suppleant for samme,  
begge for perioden 1. januar 2010 – 31. december 2014. 
På valg er Jannik Bojsen-Møller (medlem af pensionskassens bestyrelse) og Erik Overgaard 
(suppleant). Førstnævnte kan i henhold til vedtægten ikke genvælges. 
(Hver menighed har én stemme, og kun medlemmer, d.v.s. præster, kan vælges). 
4. Eventuelt. 
  Jannik Bojsen-Møller. 
 
 
 
 
 

mailto:kurtvandersen@mail.dk


 
 

NYT om og til menighederne 
  Siden sidste års møde har Ubberup Valgmenighed fået ny præst, Marianne 
Aagaard Skovmand. Også Norddjursland Valgmenighed har fået ny præst. Det er 
Karen Marianne Kristensen. I Høve-Havrebjerg har Iben Snell fået orlov indtil næste 
sommer og hendes embede varetages nu af Oluf Steinlein. Vi byder dem velkomne 
i kredsen. I Vejstrup Valgmenighed søger de for tiden ny præst, da Mette Marslund 
går på pension til september.  
   Bestyrelsen har i det forløbne år vedtaget at melde foreningen ind i 
sammenslutningen ISOBRO, indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, da 
det er opfattelsen, at ISOBROs rådgivning kan være af nytte for menighederne. Vi 
opfordrer til, at man benytter organisationen. 
   Vi opfordrer til, at de menigheder som endnu ikke har tilmeldt sig orlovskassen 
gør det. Det er kontingentfrit i 2009!  
Og igen i år vil vi opfordre til, at menighederne sørger for at få deres data på 
hjemmesiden opdateret. Koden til adgang til hjemmesiden kan fås hos kasserer 
Mogens Foldager.    

 
 
 

Referat fra sidste års møde i Vesthimmerland 
Formandsberetning og referat fra sidste års møde i Vesthimmerland 
d.31.maj-1.juni kan læses på hjemmesiden i deres helhed. Nedenstående 
er sammenfattede og redigerede uddrag af både beretning og referat, 
udarbejdet af redaktøren. 
 
 Fra formandens beretning: 
   Der sker i disse år omfattende 
demografiske ændringer i samfundet, 
idet folk i stigende grad flytter fra 
tyndtbefolkede områder til de større 
byer. Dette påvirker også de frie 
grundtvigske menigheder, der ofte 
oplever medlemsnedgang, fordi de er 
placeret i de tyndtbefolkede områder. 
Men der kunne også ske det, at flere 
mennesker vil få øjnene op for de frie 

menigheder fordele. Vore menigheder 
kan ingen sammenlægge eller ned-
lægge udfra overordnede økonomiske 
beregninger, eller ønsker om central 
styring af udgifter. Det er alene 
medlemstallet, som er afgørende. 
   Derfor kan der ske tilgang til 
menigheden på samme måde som det 
sker for frie skoler, fordi folk ikke 
ønsker at skolens eksistens skal være 



 
 

afhængig af udefrakommende 
økonomiske overvejelser.  
 
Præstemangel? 
  Det har længe været forudsagt at der 
vil blive mangel på præster i de 
kommende år. I vore nabolande er det 
allerede et stort problem. Vi kan 
begynde at ane problemet i Danmark 
også. Der er at markant fald i antallet 
af ansøgere til stillinger i land-
distrikterne. Det vil helt sikkert også 
blive et problem for de frie menigheder. 
Vi må kunne tilbyde attraktive vilkår og 
muligheder. Først og fremmest vilje til 
liv og deltagelse i gudstjenester m.m. 
Vi må ikke forfalde til en flegmatisk 
indstilling om, at vi bare kan holde 
skuden flydende på fortidens opsparing 
af tradition og kapital. Det er ikke 
tillokkede for den ung præst at blive 
hidkaldt med et tilbud om at begrave 
de sidste. Der skal være vilje til liv i 
menigheden. Løn og boligforhold spiller 
naturligvis en stor rolle, men ikke så 
stor en rolle som engagement og liv i 
menigheden. De menigheder som ikke 
vil eller kan leve op til det, får mere 
end svært ved at få gode præster i 
fremtiden.  
  
Mistede tilskud. 
  Nye finanslovsforlsag har medført 
besparelser på en række områder. Det 
kom også til at ramme os, idet vi har 
mistet tilskuddet fra finansstyrelsen.  
  For mange menigheder er der tale om 
betydelige beløb på op til ca. 100.000 
kr. Besparelsen har ramt alle 
velgørende foreninger, som derfor 

samlet indgav en række protester uden 
virkning. De store organisationer som 
Folkekirkens Nødhjælp o.a. anså det 
dog for umuligt at rulle forslaget 
tilbage.  
 
 
Undervisning og oplysning. 
  Selvom de frie menigheder 
grundlæggende er af den opfattelse, at 
opdragelse til kristendom er 
forældrenens ansvar, er behovet for 
kirkelig undervisning efterhånden 
blevet påtrængende og tydeligt. Mange 
menigheder har derfor indført ind-
ledende konfirmandundervisning eller 
påtænker at gøre det. 
   I Viborg Stift er der nu på initiativ af 
en række grundtvigske præster 
etableret teologisk voksenundervisning 
med meget stor tilslutning. Det er den 
meget voksne generation, men det er 
yderst vigtigt, at der etableres 
undervisning for børn også. 
  I Herning og Bøvling er menighederne 
direkte involverede i oprettelsen og 
driften af nye børneinstitutioner. I 
Aulum arbejdes med etablering af en 
grundtvigsk Friskole. Jeg er overbevist 
om at det betyder noget for medlems-
tilgangen, at den unge forældre-
generation kan se, at vi er med på det 
område, som spiller en så afgørende 
rolle i deres liv. 
  
 Forretningsførelse. 
   Vore menigheder og også denne 
forening skylder en række dygtige 
forretningsførere stor tak. De må 
trækkes med mange lovændringer og 



 
 

indviklede regler. Men det er mit 
indtryk er, at er gode til at trække på 
hinandens erfaringer. De har fået valgt 
en repræsentant til EDB-Brugsens  
bestyrelse, og bidrager til at forbedre 
brugsens programmer, så det tilpasses 
vore specielle behov. Fra i år skal alle 
menigheder indberette fradrags-
berettigede bidrag direkte til SKAT. It-
programmerne er ved at blive tilrettede 
formålet. Det vil være en lettelse for 
vore medlemmer. 
 
Medlemstal. 
  Vi har haft et fald i det samlede 
medlemstal. Det skyldes først og 
fremmest at Gl. Ry og Omegns 
Valgmenighed har nedlagt sig selv med 
mere en 625 medlemmer. Dette er 
sket, fordi de nu har fået en 
sognepræst, som de er tilfredse med. 
  Også Nordfyns Valgmenighed med 48 
medlemmer er ophørt. 
 
Bestyrelsen. 
  Bestyrelsen har holdt 4 møder i årets 
løb. Vi har som forening ikke så mange 
relationer til offentlige myndigheder og 
ligner på den måde ikke en sædvanlig 
interesseorganisation. Menighederne 
betragter sig selv som selvberoende 
enheder, som nok skal klare egne 
forhold. Formanden får dog flere og 

flere telefonopkald om en række 
konkrete forhold som: ansættelses-
forhold, løn, afskedigelser, pensions-
forhold, arbejdstilsyn, brandtilsyn m.m. 
 
Årsmøder. 
   Vi har svært ved at holde prisen for 
deltagelse i årsmøderne nede. I år har 
vi fra foreningen måttet yde et større 
tilskud til afholdelse af mødet. Det er 
målet, at årsmødets økonomi skal hvile 
i sig selv, men specielt for de små 
menigheder er det en yderst vanskelig 
øvelse. I fjor var prisen 500 kr. og i år 
er prisen 600 kr. Det er altså en 
forhøjelse på 20 % på et enkelt år. Til 
det skal siges, at Osted Valgmenighed i 
fjor betalte et større beløb ud af 
menighedens egen kasse til fest-
lighederne. Mange tak for det ! Vi må 
se i øjnene at vi sikkert må hæve 
prisen yderligere. Men sammenlignet 
med så meget andet er det vel også 
yderste rimeligt. Jeg vil endnu engang 
opfordre menighederne til at betale 
eller give et tilskud til deres 
medlemmers deltagelse i årsmøderne  
 
Kurt V. Andersen 
Bestyrelsesformand

 

Referat fra generalforsamlingen 2008 
  
  Generalforsamlingen d. 31. Maj 2008 
indledtes med sangen ”Fædrene land”, 
hvorefter den valgete dirigent Hanne 

Dahl kunne konstatere, at general-
forsamlingen var lovlig indkaldt og 
dermed beslutningsdygtig. 



 
 

  Formand Kurt V.Andersen aflagde sin 
mundtlige beretning, og efter denne 
var der debat om flere forskellige 
emner. 
  Tine Frisenette fra Bering takkede 
formanden for at gøre opmærksom på, 
at det jo ikke er størrelsen af en 
valgmenighed, der er afgørende eller 
bestemmende for, om der er liv i den. 
Henrik Jensen fra Aagaard var også 
glad for beretningen, men mente, at 
foreningen skulle have givet 
medlemmerne et praj om, at støtten 
fra Finanstilsynet bortfaldt. 
  Der udviklede sig en længere debat 
omkring selve årsmødeformen. Kim 
Arne Pedersen og Mette Geil m.fl. slog 
til lyd for, at årsmøderne blev gjort lidt 
mere børnevenlige, og opfordrede 
forsamlingen til at tage børn med på 
årsmøderne, så de kunne blive 
fortrolige med stemningen og de frie 
menigheders liv og virke. Janne 
Sulkjær, Vallekilde, opfordrede til mere 
debatskabende møder, så flere unge 
ville være interesserede i at deltage.  
Hun efterlyste desuden mere 
information om, hvad bestyrelsen i 
foreningen foretog sig i løbet af året, og 
undrede sig over, at formandens 
beretning ikke blev udsendt elektronisk 
til præsterne. 
    Efter at forsamlingen havde taget 
beretningen til efterretning fremlagde 
kasserer Mogens Foldager regnskabet. 
Der var for 2008 et overskud på 51.852 

kr. med en balance på 107.953 kr. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt, 
og kontingentet for det kommende år 
blev fastsat til 5,50 kr. 
   Ved den efterfølgende debat spurgte 
Iben Snell, Høve-Havrebjerg, hvad 
foreningen  samlede penge sammen til, 
idet hun mente, at overskuddet burde 
anvendes til de kommende årsmøder. 
   Der var valg til bestyrelsen og Kurt V. 
Andersen, Bøvling og Lisbeth 
Andreasen, Ubberup blev begge gen-
valgt uden afstemning. Til suppleanter 
blev valgt Laura Lundager Jensen for 
Sjælland, Sven Midtgaard for Jylland og 
Karen Bisgaard for Fyn. 
    Som revisor valgtes Bo Lebech og 
Anders Lundsgaard blev suppleant. 
   Orlovskassen regnskab blev fremlagt 
af Mogens Foldager. Regnskabet 
udviste et overskud på 14.049 kr. og 
blev godkendt af forsamlingen. Det 
blev besluttet, at næste år gøres 
kontingentfrit.  
   Der blev fremført planer om at 
udvide ansøgningsfristen for orlov for 
præsterne til 2 gange årligt. Desuden 
overvejer man, at forhøje bidrag til 
administration under præstens orlov. 
Som revisor i orlovskassen blev Anders 
Lundsgaard valgt, og Esben Hansen 
valgtes som suppleant. 
   Efter at formanden havde takket 
dirigenten for kompetent styring af 
mødet sluttede vi med at synge ”Ingen 
har guldtårer fældet”. 

 
 



 
 

Regnskab 
 
 

Regnskab for 2008 
DRIFTSREGNSKAB:   ‘2007 
Indtægter:    
Kontingenter 99.784  102.798 
Renter  4.644  3.955 
Indtægter i alt  104.428 107.953 
    
Udgifter    
Bestyrelsesudgifter 17.486  18.472 
Eksterne møder 1.019  4.998 
Administrationskursus - netto 8.440  990 
Møder i/bidrag til Videnscenter 0  1.500 
Bidrag til præstekonvent 12.553  0 
Kirkepolitisk følgegruppe 0  0 
Møde i Grundtvigs Fond 2.853  0 
Årsskriftet 24.071  19.441 
Kontorudgifter 3.910  883 
Afholdelse af årsmøde 15.043  0 
Vedligeholdelse hjemmeside 1.692            

9.817 
Udgifter i alt  87.067 56.101 
Årets overskud  17.361 51.852 
Balance  104.428 107.953 
STATUS    
Aktiver:    
Morsø Sparekasse   227.855 215.684 
Tilgodehavende kontingent  10.546 7.656 
Aktiver i alt  238.401 223.340 
    
Passiver:    
Skyldige poster  0 2.300 
Egenkapital:    
Egenkapital 01.01.2008                 221.040  169.190 
Årets overskud                     17.361             

51.852 
Egenkapital 31.12.2008   221.040 
Passiver i alt  238.401 223.340 

 
 
  Bjergby, den 19.januar 2009  Regnskabet revideret og i orden  
  Mogens Foldager, kasserer   Sdr. Nærå, den 8.februar 
2009 

                Bo Lebech, revisor 



 
 

 
 
 

Regnskab for  Orlovskassen 2008 
 
DRIFTSREGNSKAB:   ‘2007 
Indtægter:    
Kontingenter 0  23.615 
Renter  4.436  4.061 
Øvrige indtægter  0 0 
Indtægter i alt  4.436 27.676 
    
Udgifter    
Refusioner 3.641  13.410 
Kontorudgifter 66  197 
Gebyrer 0  20 
Udgifter i alt  3.708 13.627 
Årets overskud  728 14.049 
Balance  4.436 27.676 
    
STATUS    

Aktiver:    
Morsø Sparekasse   163.844 163.116 
Tilgodehavende kontingent  0 0 
Aktiver i alt  163.844 163.116 
    
Passiver:    
Egenkapital:    
Egenkapital 01.01.2008                 163.116  149.067 
Årets overskud                      728  14.049 
Egenkapital 31.12.2008  163.844 163.116 
Passiver i alt  163.844 163.116 

 
 
 

 Bjergby, den 19.januar 2009  
Mogens Foldager, kasserer 

 
 

Regnskabet gennemgået og revideret 
 uden bemærkninger. 

Odense, den 21.januar 2009 
Anders Lundsgaard, revisor 

 



 
 

Alfabetisk fortegnelse over  
 
DANMARKS GRUNDTVIGSKE VALG- OG  
FRIMENIGHEDER 
- tilsluttet Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Fortegnelsen bliver løbende 
opdateret på www.friegrundtvigske.dk med undtagelse af medlemstal, som kun ændres én gang 
årligt, nemlig i forbindelse med kontingentbetaling til foreningen. Denne opkræves via 
foreningens kasserer i december og sker på baggrund af menighedernes egne oplysninger om 
medlemstal.  
Giv venligst besked om ændringer til årsskriftet og adresselisten til redaktør Mette Marslund på 
marslund@live.dk ( NY MAILADRESSE!) Bemærk venligst, at redaktøren får ny adresse og tlf. fra 
1. Sept. 2009 
Husk at menigheden selv er ansvarlig for at få opdateret oplysninger på hjemmesiden. 
Henvendelser vedr. hjemmesidens opdatering rettes til Mogens Foldager, 
mogens.foldager@mail.dk 
 
______________________________________________________ 
 
VALGMENIGHEDER   
 
AULUM-VINDING-VIND Oprettet 1922.  Medlemstal: 560 
Formand: Annette Lindgaard, Grønningen 19, 7490 Aulum. Tlf. 9747 3233  
Kasserer: Carsten Bjerre Nielsen, Skovvej 13, 7550 Sørvad.  Tlf. 9743 8162 
Forretningsfører: Harald Nielsen, Søndermarken 11, 7490 Aulum.  Tlf. 9747 2798    
E-mail: hnaulum@fiberpost.dk 
Præst (2000): Kjeld Slot Nielsen, Holstebrovej 9, 7490 Aulum.  Tlf. 9747 2413  
E-mail: mail@avv-valgmenighed.dk      Web: www.avv-valgmenighed.dk  
 
BALLE   Oprettet 1883.  Medlemstal: 240 
Formand: Astrid Bjerggård Christensen, Mølletoften 5C, 7182 Bredsten.  Tlf. 7588 1313 
E-mail: abjc@privat.dk 
Kasserer: Peter Jørgensen,  Tlf. 7588 1060 
Præst (2002): Doris Tiedemann, Ballevej 41, 7182 Bredsten.  Tlf. 7588 1050 
E-mail: d.tiedemann@mail.dk 
 
BERING    Oprettet 1876.  Medlemstal: 230 
Formand: Svend Jørgensen, Ormslevvej 485, Ormslev, 8260 Viby J.  Tlf. 8628 3349 
E-mail: svendogbente@mail.dk 
Kasserer: Else Marie Pedersen, Låsbyvej 40, 8660 Skanderborg.  Tlf. 8652 2972   
E-mail: fredensgaard@mail.dk  
Præst (2008):Tine Frisenette, Torshøjvænget 15, 8361 Hasselager. Tlf. 8692 8878 
E-mail: tinefrisenette@hotmail.com 
 
BØVLING    Oprettet 1875.  Medlemstal: 698 
Formand: Joan Flansmose Trelborg, Brogaardsvej 36, 7650 . Tlf. 9788 5251  
E-mail: fem.trelborg@mail.dk 
Forretningsfører: Tage Larsen, Fuglebakken 11, 7650 Bøvlingbjerg. Tlf. 9788 5269   
E-mail: talarsen@mail.tele.dk  
Præst (1998): Kurt Viggo Andersen, Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg. Tlf. 9788 5650  
E-mail: kurtvandersen@mail.dk  
 
 

http://www.friegrundtvigske.dk/
mailto:marslund@live.dk
mailto:mogens.foldager@mail.dk
mailto:hnaulum@fiberpost.dk
http://www.avv-valgmenighed.dk/
mailto:d.tiedemann@mail.dk
mailto:svendogbente@mail.dk
mailto:fredensgaard@mail.dk
mailto:tinefrisenette@hotmail.com
mailto:fem.trelborg@mail.dk
mailto:talarsen@mail.tele.dk
mailto:urtvandersen@mail.dk


 
 

 
FREDERIKSBORG   Oprettet 1909.   Medlemstal: 40 
Formand: Ida Lykke Bang, Stenvænget 15, Gadevang, 3400 Hillerød. Tlf. 4826 6512 
E-mail: bangogbang@mail.dk 
Kasserer: Jørn Kaastrup Hansen, Sommersvej 24, 3400 Hillerød.  Tlf. 4826 3604   
E-mail: frb.valgmenighed@mail.dk 
Præst (2002): Anne Marie Lervad Thomsen, Kystvejen 47, 8000 Århus C.  Tlf. 4825 0548  
E-mail: amlervadt@hotmail.com 
 
GJELLERUP   Oprettet 1904.  Medlemstal: 586 
Formand: Karen Marie Holm, Søndermarken 6, Hammerum, 7400 Herning. Tlf. 9711 6756 
Kasserer: Jørgen Lyngaard Pedersen, Øster Allé 26, 7400 Herning. Tlf. 9711 9301  
E-Mail: jlp@nypost.dk 
Forretningsfører: Signe Riis, Højgaden 39, Hammerum, 7400 Herning.  Tlf. 9711 9451 
Præst (1998)  fælles med Herning Valgmenighed:  
Morten Kvist, Nørre Alle 21, 7400 Herning.  Tlf. 9712 0652.    
E-mail:  hgv@post.tele.dk      Web: www.h-g-valgmenighed.dk  
 
HAVREBJERG   Oprettet 1904.  Medlemstal: 152 
Formand: : Henning Ipsen, Lærketoften 12, 4281 Gørlev. Tlf. 5648 4277. E-mail: hipsen@c.dk 
Kasserer: Malene Frandsen, Enghaven 11, 4180 Sorø.  Tlf. 5783 1261 
Præst (2008) fælles med Høve Valgmenighed: Oluf Steinlein, Sorø Landevej 306, 4261 
Dalmose.  Tlf. 5818 6542   
E-mail: oluf.steinlein@get2net.dk 
 
HERNING    Oprettet 1904.  Medlemstal: 595 
Formand: Birgit Astorp, Overgade 13, 7400 Herning.  Tlf. 2217 8991   
E-mail: birgit.astorp@gmail.dk 
Forretningsfører: Lis Haubjerg, Toustrupvej 18, Snejbjerg, 7400 Herning.  Tlf. 9716 1434   
E-mail: haubjerg@fibermail.dk 
Præst (1998) fælles med Gjellerup Valgmenighed:  
Morten Kvist, Nørrre Alle 21, 7400 Herning.  Tlf. 9712 0652    
E-mail: hgv@post.tele.dk     Web: www.h-g-valgmenighed.dk 
 
HOLSTEBRO   Oprettet 1883. (Frimenighed 1914-1966) Medlemstal: 
1008 
Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro.  Tlf. 9742 4890 
E-mail: karen.bjerre.madsen@mail.dk  
Kasserer: Anders Møller-Nielsen, Lægårdsvej 57, 7500 Holstebro.  tlf. 9740 4023   
E-mail: conny.m-n@mail.tele.dk  
Forretningsfører: Daisy Bruun Wium Nielsen, Munkbrovej 19, Nr. Felding, 7500 Holstebro.  
Tlf. 9742 5464 E-mail: Daisy@popx.dk  
Præst (2005): Peter Hedegaard, Valmuevej 57, 7500 Holstebro. Tlf. 9742 1023  
Kontor: to. 15-18, Skolegade 32, 7500 Holstebro.  
E-mail: phvalgm@mail.dk   Web: www.holstebrovalgmenighed.dk  
 
HØVE    Oprettet 1879.  Medlemstal: 436 
Formand: Kurt Kamp, Bakkenborgvej 18. st. tv., 4200 Skælskør.  Tlf. 5819 0147 
Kasserer: Bente Schmidt, Mallings Gård 2, 4230 Skælskør.  Tlf: 5814 1160 
Præst (2008) fælles med Havrebjerg Valgmenighed: Oluf Steinlein, Sorø Landevej 306, 4261 
Dalmose.  Tlf. 5818 6542    
E-mail: oluf.steinlein@get2net.dk 
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KERTEMINDE DALBY   Oprettet 1868.  Medlemstal: 374 
Formand: Karen Louise Loldrup Ravnebjerg, Vestergade 100, 5300 kerteminde. Tlf. 6532 4220 
Forretningsfører: Karl Andersen, Blochvænget 6, 5300 Kerteminde.  Tlf. 6532 3315 
Præst (1996): Gustav Reck, Skolegade 30, 5300 Kerteminde.  Tlf. 6532 1108 
E-mail: gr@kdvalgmenighed.dk       Web: www.kdvalgmenighed.dk  
 
KJELLERUP OG OMEGNS  Oprettet 1917.  Medlemstal: 426 
Formand: Svend Åge Thomsen, Lindevej 30, 8620 Kjellerup.  Tlf. 8688 1941 
E-mail: sv.aage.thomsen@hotmail.com 
Kasserer: Lars Westerberg, Bakken 16, Skelhøje, 7470 Krarup. Tlf. 40028 4586 
E-mail: law@lmo.dk 
Forretningsfører: Dorthe Kaa, Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg.  Tlf. 8680 4052   
E-mail: dorthe-thomas@webspeed.dk  
Præst (1983): Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13, Hørup, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 1110   
Privat: Allingskovgårdsvej 24, Grauballe, 8600 Silkeborg.  Tlf. 8687 7510 
E-mail: kmravn@ofir.dk                     Web: www.kjellerupvalgmenighed.dk 
 
KLIM   Oprettet 1883.  Medlemstal: 550 
Fællesformand: Knud Mathiasen, Falkevej 8, 9440 Åbybro.  Tlf. 9824 1938    
E-mail: mathiasenfalke8@mail.dk 
Kasserer: Grethe Thomsen, Bryggerivej 18, 9460 Brovst.  Tlf. 9823 8433 
Præst (1996): Thorben Johannesen, Oddevej 65, Klim, 9690 Fjerritslev.  Tlf. 9822 5214 
E-mail: klimvalgmenighed@nordfiber.dk 
 Web:www.klimvalgmenighed.dk 
 
KØBENHAVNS  Oprettet 1890.  Medlemstal: 69 
Formand: Arne Hentze, Stenstykkevej 64, 2650 Hvidovre.  Tlf. 3634 1528 
E-mail: arne.hentze@mail.tele.dk 
Forretningsfører: Ingrid Hentze, Stenstykkevej 64, 2650 Hvidovre.  Tlf. 3634 1528 
Præst (2005) fælles med Vartov Valgmenighed:  
Niels Grønkjær, Løngangstræde 24, 1468 København K. Tlf. 3313 3031  
E-mail: ng@kvvv.dk   Web: www.kvvv.dk 
 
LEMVIG OG OMEGNS  Oprettet 1883.  Medlemstal: 639 
Formand: Daniel Eiler, Østerbrogade 33, 7620 Lemvig. Tlf. 9788 9700  
E-mail: bodil-daniel@dlgpost.dk 
Kasserer: Gustav Madsen. Nørremøllevej 5, 7620 Lemvig.  Tlf. 9782 0596 
E-mail: gustav@lemvigbiogas.dk 
Forretningsfører: Aase Skovmose Kallesøe, Kokholmvej 5, 7620 Lemvig.  Tlf. 9783 6575    
E-mail: ask@lemvig-vest.dk  
Præst (2005): Signe Paludan, Kirkevej 4, 7620 Lemvig. Tlf. 9782 0052  
E-mail: spaludan@mail.dk  
 
MELLERUP   Oprettet 1890.  Medlemstal: 146 
Formand: Aage Blicher Jepsen, Fjordbakken 8, 8900 Randers. Tlf. 8644 2085 
E-mail: maa@elromail.dk 
Kasserer: Ellen Mønsted Larsen, Fjordbakken 19, Mellerup, 8900 Randers Tlf. 8644 1818 
E-mail: em_ag_larsen@elrotel.dk 
Præst (2004): Benedicte Præstholm, Byagervej 82 P, 8330 Beder. Tlf. 8619 6845   
E-mail: benedicte@hammerpraestholm.dk  Web: se Norddjurslands 
 
NORDDJURSLANDS   Oprettet 1948.  Medlemstal: 522 
Formand: Jens Anker Boelsmand,  Langbjergvej 10, 8961 Allingåbro.  Tlf. 8648 6635   
E-mail: boelsmand@elromail.dk 
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Kasserer: Kurt Nielsen. Langgade 51, 8961 Allingåbro.  Tlf. 8648 6745   
E-mail: kurt@kingjazz.dk  
Præst (2008): Karen Marianne Kristensen,Søndermarksvej 43, 8961 Allingåbro. Tlf.8648 6003 
E-mail: norddjurslandsvalgmenighed@mail.dk 
Hjælpepræst: Benedicte Præstholm, Byagervej 82 P, 8330 Beder. Tlf. 8619 6845 
E-mail: benedicte@hammerpraestholm.dk     Web: www.norddjurslands-valgmenighed.dk  
 
ODDER   Oprettet 1886.  Medlemstal: 150 
Formand: Jens Rasmussen, Smederupvej 15, 8300 Odder.  Tlf. 8655 4277   
E-mail: jens.rasmussen.smederup@mail.dk 
Kasserer: Inga Jensen, privat: Hesselbjergvej 29, 8300 Odder.  Tlf. 8655 6252 
Kontor: Rørthvej 34, 8300 Odder. Tlf. 8656 0076   
E-mail: kassereren@oddervalgmenighed.dk  
Præst (2004): Kim Arne Pedersen, Rørthvej 34, 8300 Odder.  Tlf. 8654 2297/8622 8658  
E-mail: pastorkimarnep@oddervalgmenighed.dk   Web: www.oddernettet2.dk/valgmenodder/ 
Hjælpepræst: Anders Eskedal, Hammervænget 33, 8310 Tranbjerg. Tlf.8629 2504/2077 7168 
E-Mail: madsen.eskedal@webspeed.dk 
 
ODENSE   Oprettet 1883.  Medlemstal: 600 
Formand: Lone Ejdrup Nielsen, Rahbeksvej 20, 5230 Odense M.  Tlf. 6619 2928   
E-mail: lone_ejdrup@galnet.dk    
Regnskabsfører: Jørgen Hansen, Lærkevangen 15, Snestrup, 5210 Odense NV.  Tlf. 6616 1493    
E-mail: jorgen.hansen@talnet.dk  
Præst: (2004) Inger Hjuler Bergeon, Finsens Allé 25, 5230 Odense M.  Tlf. 6612 5705.  
E-mail: ihb@km.dk       Web: www.odensevalgmenighed.dk  
 
OSTED   Oprettet 1924.  Medlemstal: 378 
Formand: Kai Michelsen, Orupgaard, Orupvej 4, 4330 Hvalsø.  Tlf. 4649 7625    
E-mail: kmi@jblaw.dk  
Kasserer: Inge Cecilie Christensen, Byvejen 43, Osted, 4000 Roskilde.  Tlf. 4649 8271    
E-mail: ingececilie@mail.dk   
Præst (2002): Laura Lundager Jensen, Langetoften 1, Osted, 4000 Roskilde.  Tlf. 4649 7311       
E-mail: lj@fredersem.dk 
Hjælpepræst (2002): Søren Giversen, Pileallé 16, 2840 Holte. Tlf. 4542 0380  
 
RYSLINGE   Oprettet 1865.  Medlemstal: 912 
Formand: Gunhild Uth, Grønnegyden 4, 5772 Kværndrup.   Tlf. 6229 1083  
E-mail: g.uth@mail.dk 
Kasserer: Lena Schmidt, Krokusvej 10, 5750 Ringe.  Tlf. 6262 2572 
E-mail:  Ryslinge.Valgmenighed@5750.dk  
Præst (2000): Michael Nielsen, Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge.  Tlf. 6267 1073 
E-mail: ryslingevalgmenighed@mail.dk  
 
SKANDERUP  Oprettet 1910.  Medlemstal: 350 
Formand: Axel Jessen, Kastanie Allé 45, 6640 Lunderskov.  Tlf. 2160 7796 
E-mail: axel-jessen@mail.tele.dk 
Kasserer: Benny Thaysen Thomssen, Ulveryggen 9, Skanderup, 6640 Lunderskov.  Tlf. 7559 4115 
Præst (2001): Sven Thorgård,  Kastanieallé 47, Skanderup, 6640 Lunderskov.  Tlf. 7559 4089 
E-mail: Sven_Thorgaard@hotmail.com  
 
 
STEVNS   Oprettet 1884.  Medlemstal: 173 
Formand: Hans Dalgaard, Storemarksvej 22, 4673 Rødvig Stevns.  Tlf. 5650 6684  
E-mail: aasager@familie.tele.dk  
Kasserer: Kristen Haugaard Nielsen, Thorsvænget 45, 4673 Rødvig. Tlf. 5650 8253 
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E-mail: kristen.haugaard@email.dk  
Præst (2005): Kristian Massey Møller, Vandrigsvej 20, Gevnø, 4660 Store Heddinge. Tlf. 5650 8113 E-
mail: massey@post.cybercity.dk     Web, se: www.tryggevaeldeprovsti.dk 
 
SDR. NÆRÅ  Oprettet 1874.  Medlemstal: 1356 
Formand: Svend E. Moeskjær, Faunavænget 8, Sdr. Nærå, 5792 Årslev.  Tlf. 6599 2332 
E-mail: se@moeskjaer.com  
Kasserer: Else Rasmussen, Smedebakken 21, Tarup, 5792 Årslev.  Tlf. 6597 2301 
Præst (1980): Claus Kaas Johansen, Stationsvej 171, Sdr. Nærå, 5792 Årslev.  Tlf. 6599 1102 
E-mail: kaasvalg@post6.tele.dk      Web: www.valgmenigheden.dk  
 
UBBERUP    Oprettet 1873.  Medlemstal: 590 
Formand: Aksel Sørensen, Kærbyvej 13, 4400 Kalundborg. Tlf. 5950 0045    
E-mail: amas@dlgnet.dk  
Kasserer: Lonny Sørensen, Rugtvedvej 10, 4470 Svebølle.  Tlf. 5929 4052    
E-mail:  rugtvedvej@email.dk   
Præst (2008): Marianne Aagaard Skovmand, Tingvejen 47, Ubberup, 4400 Kalundborg.   
Tlf. 5950 7008    
E-mail: ubberupvalgmenighed@mail.dk     Web: www.ubberupvalgmenighed.dk 
 
VALLEKILDE  Oprettet 1882.  Medlemstal: 545 
Formand: Erling Christensen 14, Høve Bygade 22 B, 4550 Asnæs.  Tlf. 5965 2954  
E-mail: Se_hoeve@yahoo.dk 
Kasserer: Jytte Gynther, Kirkestien 4, Vallekilde, 4534 Hørve.  Tlf. 5965 6683 
E-mail: jytteg@worldonline.dk 
Præst (1992): Janne Christiane Sulkjær, Triersvej 4, Vallekilde, 4534 Hørve.  Tlf. 5965 6580 
E-mail: mail@vallekilde-valgmenighed.dk     Web: vallekilde-valgmenighed.dk 
 
VARTOV   Oprettet 1920.  Medlemstal: 459 
Formand: Margaretha Balle-Petersen, Sølvgade 30, 3.tv., 1307 København K.  Tlf. 3311 8173 
E-mail: Margaretha_Balle_Petersen@hotmail.com 
Kasserer: Bent Schou, Ceresvej 4, 1863 Frederiksberg C.  Tlf. 3322 2443 
Forretningsfører: Kurt Gotfredsen, Øster Farimagsgade 32, 2.tv., 2100 Kbh Ø. Tlf. 3542 6372  
Præst (2005) fælles med Københavns Valgmenighed:  
Niels Grønkjær, Løngangstræde 24, 1468 København K. Tlf. 3313 3031  
E-mail: ng@kvvv.dk             Web: www.kvvv.dk 
 
VEJSTRUP   Oprettet 1874/75.  Medlemstal: 553 
Formand: Asta Fjord, Gudme Søpark 25, 5884 Gudme.  Tlf.  6225 1992 
E-mail: astafjord@mail.dk 
Forretningsfører: Lone Rosager Poulsen, Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg. Tlf. 6222 2681  eft. kl. 16 
E-mail: emlf@mail.tele.dk 
Præst (1995): Mette Marslund, Landevejen 65, 5882 Vejstrup.  Tlf. 6228 1081 
E-mail: vejstrupvalgmenighed@vejstrupmail.dk      Web: www.vejstrupvalgmenighed.dk 
Privat e-mail: marslund@live.dk  (skal benyttes efter 1.sept. 2009) 
 
VRÅ    Oprettet 1900.  Medlemstal: 420 
Formand: Jens Sigh, Højskolevej 10, 9760 Vrå.  Tlf. 9898 2401 
Kasserer: Jørn Staugaard Olesen, Tårnvej 11, 9760 Vrå.  Tlf. 9898 2323 
Præst (2000): Lene Graarup, Vestergade 41, 9760 Vrå.  Tlf. 9898 1277 
E-mail: lene@vraahojskole.dk   
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FRIMENIGHEDER 
 
BOVLUND   Oprettet 1879.  Medlemstal: 266 
Formand: Aase Schelde, Bovlundbjergvej 37, Vellerup, 6535 Branderup.  Tlf. 7483 5199    
E-mail: Scheldes@mail.tele.dk  
Kasserer: Lasse Bergholdt, Buen 10, 6541 Bevtoft.  Tlf. 7451 4149 
E-mail: buen10@gmail.com 
Præst (1992): Sten Kaalø, Bovlund Bjergvej 23, 6535 Branderup.  Tlf. 7483 5143 
 
HUNDBORG  Oprettet 1893.  Medlemstal: 30 
Formand: Verner Sunesen, Dunhammervej 4, Hundborg, 7700 Thisted.  Tlf. 9793 7482  
Kasserer: Else Marie Andersen, Tvorupvej 55, 7700 Thisted.  Tlf. 9797 4254 
Præst (1998): Kurt Viggo Andersen, Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg.  Tlf. 9788 5650 
E-mail: kurtvandersen@mail.dk  
 
MORSØ  Oprettet 1871 (valgmenighed indtil 1883). Medlemstal: 1514 
Formand: Egon Vestergaard, Lyngvænget 69, Glyngøre, 7870 Roslev.  Tlf. 9773 1696    
E-mail: egonvestergaard@hotmail.com 
Kasserer: Elin H. Krarup, Annettesvej 4, Solbjerg, 7950 Erslev.  Tlf. 9774  1416 
E-mail: skrarup@post2.tele.dk  
Præst (1988): Erik Skafte Overgaard, Præstbrovej 347, Øster Jølby, 7950 Erslev.  Tlf. 9774 
1014    
E-mail: erik@keovergaard.dk  
 
RYSLINGE   Oprettet 1865.  Medlemstal: 508 
Formand: Søren Ellegaard, Bymarksvej 15, 5600 Fåborg.  Tlf. 6261 1218 
E-mail: formanden@ryslingefrimenighed.dk 
Kasserer: Flemming Rasmussen, Bjertevej 16, Herringe, 5750 Ringe.  Tlf. 6262 3731 
Præst (2003): Mikkel Crone Nielsen, "Kirkely", Gråbjergvej 4, 5856 Ryslinge.  Tlf. 6267 1095    
E-mail: mikkelcrone@hotmail.com 
 
RØDDING   Oprettet 1874.  Medlemstal: 800 
Formand: Arne Larsen, Højskolevænget 9, 6630 Rødding.  Tlf. 7484 2611   
E-mail: arnelarsen@dbmail.dk 
Forretningsfører:  Lasse Bergholdt, Buen 10, 6541 Bevtoft.   Tlf. 7484 1129 
E-mail: buen10@gmail.com 
Præst: (2007) Mette Geil, Kirkebakken 2, 6630 Rødding.  Tlf. 7484 1117 
E-mail: mette.geil@dbmail.dk 
 
THORSTED  Oprettet 1883.   Medlemstal: 120 
Formand: Grethe Kirk, Åvænget 4, 7700 Thisted. Tlf.: 9797 1015 
Kasserer: Karen Marie Skaarup, Hjardalvej 30, 7700 Thisted.  Tlf. 9797 1847 
Præst (2007): Trine Gjørtz, Munkegade 38, 7900 Nykøbing Mors.  Tlf. 4052 2632.   
E-mail: trineg@karby.dk 
 
TRÆNGSTRUP/FARSØ  Oprettet 1888.  Medlemstal: 107 
Formand: Per Liengaard, Graabølle 82, 9640 Farsø.  Tlf. 9863 2990 
Kasserer: Bent Jensen, Nyrupvej 8, 9600 Aars.  Tlf. 9862 1937 
Præst (1984): Ole Beck, Trængstrupvej 99, 9541 Suldrup.  Tlf. 9865 3230 
E-mail: ole@becks.dk  
 
TÅSINGE   Oprettet 1991.  Medlemstal: 316 
Formand: Finn Hammer, Knudsbøllevej 15, 5700 Svendborg. Tlf. 6222 7117 
E-mail: formand@taasingefrimenighed.dk 
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Kasserer: Jürgen R. Braun, Vindeby Pilevej 3, 5700 Svendborg. Tlf. 6222 5633  
E-mail: kasserer@taasingefrimenighed.dk  
Præst (2007):Bodil Greve Schüle Schmidt, Lindevej 11, 5900 Rudkøbing. Tlf. 6057 1122. 
/mobil 2057 4031. Træffetid kl.17-18 på kontoret.   
E-mail: Bodil-Schmidt@hotmail.com      Web: www.taasingefrimenighed.dk 
 
VESTHIMMERLANDS  Oprettet 1883.  Medlemstal: 151 
Formand: Sven Midtgaard, Thorsholmsvej 2, Haubro, 9600 Års. Tlf. 9866 4112 
E-mail: sthm@teledlg.dk 
Kasserer: Karen Margrethe Kampp-Olsen, Øster Allé 35, 9670 Løgstør.  Tlf. 9867 1701 
E-mail: karen44@ofir.dk 
Præst (2007): Helena Bruun-Nystedt, Søttrupvej 9, 9600 Aars. Tlf. 9866 1149 
E-mail:helena.bruun-nystedt@privat.dk                 web: www.vesthimmerlandsfrimenighed.dk 
 
ÅGÅRD   Oprettet 1887.  Medlemstal: 432 
Formand: Ingelise Jensen, Toften 22, Gravens, 6040 Egtved.  Tlf: 7555 4150 
E-mail: ingelise.jensen5@jellingsem.dk  
Forretningsfører: Bjarne Iversen, Toften 20, Gravens, 6040 Egtved.  Tlf. 7555 3765     
E-mail: aagaardfrim@aaganet.dk   
Præst (1997): Henrik Jensen, Kirkebakken 6, Ågård, 6040 Egtved.  Tlf. 7555 3122 
E-mail: jambo@post8.tele.dk           Web: www.aagaardfrimenighed.dk  
 

FORENINGENS BESTYRELSE 
 
Formand:     Kurt Viggo Andersen, Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg.   

   Tlf.  9788 5650. Email: kurtvandersen@mail.dk 
 

Næstformand: Margareta Balle Petersen,Sølvgade 30,3 tv, 1307 København K.  
   Tlf. 3311 8173.  E-mail: margaretha_balle_petersen@hotmail.com 

 
Kasserer:    Mogens Foldager, Burhøjvej 4, Bjergby,  7950 Erslev.  

   Tlf. 9774 0549. E-mail: mogens.foldager@mail.dk 
 

Sekretær:    Lisbeth Andreasen, Tingvejen 35, Ubberup, 4400 Kalundborg.   
   Tlf. 5950 7173. E-mail: lisbeth-ubberup@mail.tele.dk 
 

Redaktør:    Mette Marslund, Landevejen 65, 5882 Vejstrup 
    Tlf. 62 28 10 81. E-mail: marslund@live.dk 
      

SUPPLEANTER 
 
Sjælland:    Iben Snell, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf. 5356 9129 
Fyn:    Karen Bisgaard, Strandhuse 70, 5700 Svendborg. Tlf. 6220 2396   
Jylland:    Sven Midtgaard, Thorsholmsvej 2, Haubro, 9600 Års. Tlf. 9866 4112 

 
REVISORER 

   
   Bo Lebech, Ibjergvej 16, 5792 Årslev.  Tlf. 6597 2400 
   E-mail: ryslinge.valgmenighed@post.tele.dk 

Suppleant:      Anders Lundsgaard, Poppelvej 35, 5230 Odense M.  Tlf. 6611 6406 
Orlovskasse:   Anders Lundsgaard, Poppelvej 35, 5230 Odense M.  Tlf. 6611 6406 
Suppleant:     Esben Hansen, Nørrebyen 30, Solbjerg, Erslev. Tlf 9774 1505 
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Rutekort til Bøvling Fri og Efterskole, Høvsærevej 13, 7650 Bøvlingbjerg 
 
Fra Holstebro køres mod Vemb(Gørding) derefter nordpå i Vemb mod 
Bækmarksbro ad vej 28 og til venstre i Bækmarksbro ad Bækmarksbrovej mod 
Bøvlingbjerg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foreningen af Grundtvigske Fri- og Valgmenigheder. Årsskrift 2009. 
Redaktør: Mette Marslund (ansv.) Tryk: Trykteam. Svendborg. 
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