
Generalforsamling i Balle Valgmenighed onsdag d.16.marts 2016 

 

Velkomst. 

Sang: Velkommen lærkelil. 

Valg af ordstyrer. Bestyrelsen foreslår Frode Christensen 

Generalforsamlingen er indvarslet i kirkebladet. 

I dette år har der været 7 dødsfald blandt vore medlemmer. 

Jenny Marie Christiansen 

Jens Erik Christensen 

Kristen Justesen 

Peder Pedersen Kristensen 

Kristen Johnsen 

Henrik Christensen 

Metha Marie Rasmussen 

Æret være deres minde. 

 

Vi har fået 4 nye medlemmer, 4 indmeldte og 4 døbte 

De døbte er: Sigrid Svane Friberg – Vilja Margrethe Kiilstofte – Frederik Juul Faudel – 

Anker Christian Cohr Nielsen 

Vi har haft 5 udmeldinger. 

Vi skal i aften se tilbage på året der er gået i Balle Valgmenighed. 

Overordnet kan vi sige at året bl.a. blev præget af nye samarbejdspartnere og året hvor der blev 

taget store beslutninger vedr. kirkens interiør. 



Et nyt samarbejde med Engelsholm Højskole er sat i værk. Fra højskolens side påpeges vigtigheden 

af at styrke båndende mellem de lokale samarbejdspartnere. Vi får via dette samarbejde vores 

arrangementer sendt ud til højskolens medlemskreds. Vi har sagt ja til at højskoleeleverne kan 

komme her til et gratis arrangement/foredrag om året. Ligesom vi kan komme til Engelsholm 3 

gange til foredrag uden at betale. 

Samarbejdet med Bredsten menighedsråd er godt. Vi har et foredrag og en koncert sammen årligt, 

Bredsten betaler 2/3 af udgiften til foredragsholderen/musikeren 

Vi har et godt samarbejde med forsamlingshuset om et par arrangementer om året, det er godt at 

kunne hjælpes ad om både det økonomiske og det praktiske. 

Grundlovsdag fejrede vi kvindernes valgret, her samarbejde vi med Bredsten i Udvikling samt 

forsamlingshuset. Det blev en ganske fin dag med gode oplagte folk på talerstolen, solen skinnede 

og folk hyggede sig i teltet på Sødovervej ved Dagmars ejendom. 

Vi tog i efteråret fat på visionerne for Balle valgmenighed, vi inviterede suppleanterne Lykke og 

Kaj, så vi var bedre repræsenteret. Der kom rigtig mange gode tanker på bordet den aften, 

forslagene blev ført til protokol og så tager vi fat i dem med jævne mellemrum. 

Oplægget til mødet var:  

Vi må alle gøre os nogle tanker om nutiden og fremtiden. 

Vi har meget at byde på, vi har en præst der fylder jobbet ud på bedste vis. 

Vi har et stort konfirmandhold i år, kan vi gøre mere for dem? 

Mangler vi aktiviteter som foredrag, koncerter eller andet? 

Skal vi være mere aggressive i vores markedsføring?  

Hvor befinder vores nye medlemmer sig? 

Hvilke tanker gør vi os i forhold til det nye alterbillede og de nye lamper, kan vi bruge den 

opmærksomhed til noget? 

Med det samme blev menthor ordningen sat i gang. Ældre medlemmer af menigheden er 

kontaktperson for et par konfirmander, samarbejdet indebærer besøg med samtale samt 

deltagelse ved udflugter. En god ordning vi fortsætter med. 

Vi går snarest i gang med at udarbejde en ny folder der fortæller om Valgmenigheden. Her vil vi 

bl.a. oplyse nye medlemmer om hvad det konkret vil betyde økonomisk at blive medlem, samt 

hvori forskellen på en folkekirke og en valgmenighed ligger, folderen skal indeholde  historien kort 

fortalt, samt hvilke ydelser vi kan tilbyde og hvilke aktiviteter man kan være en del af. 



At dele udflugten således at der bliver en, særligt for børnefamilierne, er også et af de nye tiltag. 

I er alle velkomne til i aften at føje flere linjer til vores visionsrække. 

Vi er nu 239 medlemmer og ikke 250 som vi har været i rigtig mange år. Vi har visioner for Balle 

Valgmenighed, vi ønsker om nogen at den skal bestå, derfor må vi også efter bedste evne gøre det 

attraktivt at være medlem. Vi er helt på det rene med at Maria ikke skal ændre på gudstjenesterne 

for at gøre dem mere populære, nej der hvor vi skal nå nye medlemmer er ved den gode 

gudstjeneste der rører os alle unge som ældre og det er ved at vi tager godt imod vores 

konfirmander og viser børnefamilierne at her har vi en kirke med et grundtvigsk fælleskab som er 

rar at være en del af. Det skal vi alle hjælpe hinanden med. 

Vi har vedtaget at det fremover koster 1000 kr at reservere et gravsted, derefter 350 kr pr år. 500 

kr for et urnested, herefter 100 kr pr år 

Da vi fik tilbuddet om at søge midler fra Balle Sparekasse, fik vi igen samlet vores fondsudvalg som 

skrev en ansøgning om midler til et orgel eller til belysning. Vi fik 200.000 kr til belysning hvilket vi 

er meget taknemmelige for. Flere medlemmer har gennem årene givet udtryk for at lyset i kirken 

var dårligt. Vi kontaktede Lysfirmaet Okholm Lighting i Tønder som har speciale i kirkebelysning. Vi 

har et par gange haft besøg af deres lysingeniør som sluttelig tegnede en plan for nyt lys i hele 

kirken. Hele kirkens lysbehov er tilgodeset således at der bliver det optimale lys på alterbilledet, på 

prædikestolen, på loftet, ved orglet, ved alle bænkene også de bagerste, under loftet. Lamperne er 

i messing. Lamperne koster ca. 155.000 kr hertil kommer elinstallatør regning på ca. 30.000 kr. 

Billedet kommer på fredag, kunstner Anette Harboe Flensburg kommer og ved fælles hjælp bliver 

billedet sat op. 

Vi fik en henvendelse fra provst Leif Arffmann vedr godkendelse af alterbilledet. Biskoppen ville 

godkende billedet, hun har fået et billede af skitsen tilsendt, samt en beskrivelse fra kunstneren, 

biskoppen sendte videre til Nationalmuseet samt Kgl.bygningsinspektør Niels Vium. Billedet blev 

godkendt. 

Der henvises til lov 329 om folkekirkens kirkebygninger der er over 100 år, her skal godkendelse til 

ved ændringer. Maria vil diskutere sagen med Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 

af principielle årsager. 

Nu er vi nået i mål med de store beslutninger vi i bestyrelsen har taget, nu kommer dommen fra 

jer. 

Vi har haft et godt samarbejde med kunstneren og ved skitsefremlæggelsen i efteråret var vi 

meget fortrøstningsfulde og trygge ved at høre de to udsendte kvinder fra Kunstrådet, Mette 

Winkelmand samt Katja Bjørn, vi håber de kommer til afsløringen, de var rigtig gode til at få os til 



at se en hel masse i billedet. I vil kunne se på det billede i årevis og blive ved med at forundres 

sagde de bl.a. 

Hvis I reagerer ligesom vi gjorde i bestyrelsen den dag vi så skitsen, bliver der meget stille i kirken. 

Vi var den dag rigtig glade for, at de to kvinder brød isen, ikke fordi vi ikke kunne lide det vi så, 

men fordi vi havde svært ved at sætte ord på. 

På udstillingen i Odense fik vi en god introduktion til Anettes billedstil. Vi håber at vi i bestyrelsen 

har taget det rigtige valg. 

Der sidder måske nogen her som gerne ville have deltaget i den beslutning, men sådan blev det 

ikke. Vi er 7 i bestyrelsen, forskellige i alder, uddannelse og interesser, vi repræsenterer jer, alle i 

bestyrelsen kunne gå ind for billedet. 

På torsdag vil kirken være låst indtil et kvarter før gudstjenesten. Billedet er tilgængeligt, altså ikke 

afdækket. Efter gudstjenesten vil Anette Harboe Flensburg fortælle om det. 

Sig noget i aften hvis I er frustrerede over dette forløb, måske vi kan støtte og hjælpe hinanden. 

Det er her på generalforsamlingen at I kan gøre en forskel. 

Det er nu  I skal klæde os i bestyrelsen på til at arbejde for valgmenighedens  bedste. Alle forslag 

bliver  skrevet ned og vi tager dem naturligvis seriøst og debatterer og tager stilling på vores 

møder. 

Nu ser vi frem mod næste projekt som er værelser til præstegården, de 4 dejlige børn skal 

naturligvis har et værelse hver. Vi planlægger i efteråret og sætter gang i arbejdet efter nytår. 

Kirke og skorstene er blevet fuget, det ser rigtig godt ud. 

Der er snart behov for at male i kirken og sådan bliver det ved. Vi håber vi kan fortsætte med at 

vedligeholde kirken, så den fremstår pæn og indbydende – det er også et af vores visionsmål. 

Økonomien ser fornuftig ud lige nu, så vi ser det som en mulighed af etablere værelser og et toilet 

på 1.salen i præsteboligen. 

Tak Maria for endnu et godt år. Du er simpelthen en gave til Balle Valgmenighed. Hvor er du dygtig 

– i alle sammenhænge. Det er vores indtryk at du er faldet godt til og har fået et godt netværk 

blandt præsterne i provstiet. Dejligt du også har et godt samarbejde med Dorthe fra Bredsten.  

Tak Karin for det flotte kirkeblad. Vi sætter stor pris på dit arbejde med bladet, du er kritisk, du ved 

hvordan det skal være, det er dejligt. 

Tak Doris for dit arbejde med bladet. Tak for dine gode prædikener som afløser. 



Tak til Mette, Anne Marie og Åse for sang og andre praktiske opgaver og Mette maling med 

konfirmander. 

Tak til menigheden for jeres opbakning. 

Tak til alle ansatte for jeres samvittighedsfulde tilgang til jobbet.  

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde også her bliver alle opgaver løst i fælles forståelse. 

 

Else Sandahl Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


