
Generalforsamling i Balle Valgmenighed 2014 

Tirsdag d.4.marts kl.19.00 i Balle Forsamlingshus 

 

Velkomst. 

Sang:  Velkommen lærkelil. 

Valg af ordstyrer: Bestyrelsen foreslår Frode Christensen, (andre forslag)? 

Generalforsamlingen er indvarslet i Egtved Posten, d.18.februar, kirkebladet, 

hjemmesiden og 7182 Bredsten 

Beretning: I dette år har der været 5 dødsfald blandt vore medlemmer. 

22.marts, Max Kramer, 15.april, Gette Svane, 23.maj Henrik Sørensen, 14.juni Marie 

Kristensen, 9.januar Hans Bech 

”Æret være deres minde” 

Vores tidligere præst og de senere år afløser Hans Beck afgik uventet ved døden 

d.3.januar. Hans skulle netop den dag, hvor han blev ramt af den første blodprop, 

nemlig 1.nytårsdag, afløse Anne Marcussen i kirken. 

Vi havde i Hans Beck en meget hjælpsom og engageret præst. Hans ville kun 

Valgmenigheden det bedste. Han stod altid til rådighed. Vi savner ham. 

Der er i årets løb døbt et barn, d.30.juni Ludvig Møller Hjermitslev. Der er 18 

minikonfirmander. Der er 24 unge der følger konfirmandundervisningen, heraf 

konfirmeres 19 i Balle. 

Vi har fået 16 nye medlemmer, 11 har meldt sig ud, 5 er afgået ved døden. 

Vi har en Valgmenighed, et kirkeligt fællesskab her i Balle som mange misunder os, 

Men det skal ikke være en sovepude. Det vil kræve engagement og til tider hårdt 

arbejde og måske modstand at få Valgmenigheden til at fortsætte. Vi har pæn 

tilgang, men det er også nødvendigt. Vi inviterer her i marts til ”Åbent hus” i 

præstegården, hvor vi håber at se potentielle medlemmer, nye medlemmer og 



gamle medlemmer, som kan få en snak om, hvad de kan bruge Valgmenigheden til 

og hvad Valgmenigheden kan gøre for dem. Vi har brug for den dialog for at udvikle 

Valgmenigheden mod fremtiden. Vi har en meget trofast flok, der kommer til alle 

arrangementer og mange tak for det, men vi skal også gerne have nye med. Vi må 

nok konstatere, at vi ikke kan forvente den samme stabilitet blandt vore 

medlemmer, som vi har kendt tidligere. Balle Valgmenighed består i dag ikke kun af 

folk vi ”kender”. Mange forældre til børn i friskolen melder sig ind, vi kan håbe de 

bliver så glade for medlemskabet at de bliver her, men vi kan ikke kræve det. 

Nye medlemmer bliver nu budt velkommen med et brev, som også indeholder 

praktiske oplysninger, som kan være givtige at have som ny i kredsen. Vi skal netop 

huske på at flere intet kendskab har til en valgmenighed. 

Vi har en dygtig præst i Maria som om nogen forstår at tale med alle, gøre 

prædikenerne interessante og forståelige, for unge som for ældre. Maria står ikke 

tilbage for at dele indmeldelsesblanketter ud til nye potentielle medlemmer, hun 

har masser af gode ideer til arrangementer, foredrag og hvad der ellers kan samle 

menigheden. Vi har en god præst, som vi kun kan være glade for. Vi er heldige, eller 

også har vi et godt ry i Balle, jeg tror vi skal huske at sige til os selv. ”Hold da op, det 

er da fantastisk alle de gode oplevelser jeg får med den kirke”. 

Når vi arbejder med at forny kirkens interiør, er det også for at være klædt på til 

fremtiden – vi skal ikke tænke så meget på selv, men på dem der kommer efter, 

derfor er det også afgørende, at hvis der skal ændres noget på den smukke kirke vi 

har i dag ,skal det gøres ordentligt. Ikke af os som har lige så mange meninger om 

hvad der er pænt, som der er medlemmer, nej der skal nogle eksperter til, som kan 

se arkitekturen og det etiske aspekt i en større sammenhæng. 

Vi har haft et meget behagelig samarbejde med Kunstner Lene Desmentik og 

arkitekt Karen Exner, begge har de sæde i Akademirådet – øverste myndighed i 

Danmark for kunst og arkitektur. Efter at have studeret billederne af kirken som vi 

havde sendt dem på en power point og læst historien om tilblivelsen af Balle 

Valgmenighed, vendte de tilbage med forslag til kunstnere. Vi valgte blandt de 5 

kunstnere 2 ud som vi vil snakke med på et tidspunkt når vi har nogen penge, og 

projektet har en realistisk fremtid.  Konsulenterne havde også forslag om at male 

panelerne, skifte de blå hynder, samt det farvede glas i de to vinduer bag 



prædikestolen. Vi har ligeledes haft kontakt til et stort belysningsfirma med 

ekspertise i kirkebelysning. Kirkerummet trænger til bedre lys og der er mange flotte 

forslag at vælge imellem – hvis vi har penge. 

Murværket har stadig første prioritet. Præstegården mangler børneværelser, det er 

noget vi bedre selv kan finde ud af, her skal der frivillige på banen.  Tilladelser ved 

kommunen skal dog først indhentes.  

Vi forsøger i bestyrelsen at holde jer orienteret via kirkebladet om det vi arbejder 

med. Vi er altid åbne for spørgsmål og kommentarer, ligesom I her i aften rigtig 

gerne må komme med forslag til vores fremtidige arbejde med f.eks. aktiviteter og 

andet der vedrører menigheden. 

 

Af arrangementer i årets løb kan nævnes sommerudflugten til Lemvig, hvor vi så på 

kirkekunst på Kunstmuseet for religiøs kunst, vi besøgte også Lemvig Valgmenighed 

og fik en orientering der af formanden. 

Vi havde madkurv med og spiste den medbragte mad med udsigt over Limfjorden. 

Vi stod for sensommermødet i Østjyske Valgmenigheder. Det blev en god dag med 

pænt fremmøde, Hans Henrik Hjermitslev stod for et meget rost foredrag, som han 

kaldte: ”Dannelse og selvudvikling i den moderne konkurrencestat. En diskussion om 

folkeoplysningens fortid, nutid og fremtid” Det var lige noget de 60 fremmødte 

grundtvigianer kunne lide at høre. 

Vi vil gerne det kan blive en tradition med en koncert i kirken i samarbejde med 

forsamlingshuset og skolen. 

Om det skal være en julekoncert, hvor der er mange andre arrangementer kan vi 

tage en snak om. 

Ved høstgudstjenesten deltog konfirmanderne med pynt til vinduerne. Der var 

mange konfirmander og forældre i kirke og det kan vi jo godt lide. Vi vil gerne samle 

på de gode oplevelser og for de nye konfirmander og deres forældre, som måske er, 

men som måske ikke er kirke vante, er det da en god oplevelse at komme i en 

blomsterpyntet kirke hvor der sidder nogen på alle bænkene. 



Anne Marcussen har ladet konfirmanderne læse ind og udgangsbøn, det har de 

klaret flot. 

Vi har i bestyrelsen  nedskrevet betalingsbetingelserne. De har været indsat i 

kirkebladet. Vi vurderer ikke at reglerne er meget anderledes end de har været 

tidligere, forskellen er, at de nu er på skrift. 

Vi foretager ikke ligning i bestyrelsen, alle medlemmer skal betale 2 % af den 

skattepligtige indkomst. 

Udmeldelse kan ske pr 1.januar. 

Balle Valgmenighed er ikke en forening man kommer og går i efter for godt 

befindende. Man kan naturligvis melder sig ud, men vi synes det er en meget reel 

frist at give. Det gør det også betydeligt nemmere for os at administrere. 

Vi vil i det næste bestyrelsesår arbejde med vedtægterne. Det tager tid, men vi vil 

ved næste generalforsamling have de nye vedtægter klar, hvor betalingsreglerne 

indsættes, såfremt medlemmerne tilslutter sig det. 

Der må og skal ikke være tvivl blandt vores medlemmer om betalingen alle 

medlemmer af Balle Valgmenighed skal have den samme behandling. 

Medlemsbidraget står ikke nødvendigvis i forhold til hvor meget vi bruger kirken. Vi 

har medlemmer der betaler rigtig rigtig mange penge, men som kommer her meget 

sjældent, vi har medlemmer der ikke betaler så meget og som kommer her meget 

ofte. Sådan skal det være – det er et fælles anliggende. Vi må alle bidrage. Kommer 

vi til at skulle betale – efter vores egen opfattelse for meget, vil jeg bare ønske at 

man vil sige, pyt pengene går til et godt formål, jeg får så meget igen. 

Vi er ikke folkekirken – vi behøver ikke underlægge os folkekirkes regler – vi ønsker 

jo netop på så mange måder ikke at være som folkekirken. 

Vi har ikke som folkekirken Skat til at regne ud for vores medlemmer hvad der skal 

betales. 

Derfor, for at alle endnu engang behandles ens i Balle Valgmenighed, vil vi gerne, 

opfordre til, at I bakker op om disse regler. 



Vi får nu ført vores regnskab af Inge Marie Nielsen ansat på landbocenteret i 

Horsens – her er ekspertisen i form af jurister og skattespecialister også til rådighed. 

Vi har fået en rigtig god start med det nye samarbejde. 

Af regnskabet fremgår det, at vi har et overskud på 41.000 kr , det anser vi for 

fornuftigt i forhold til det der er sket i årets løb. 

Egenkapitalen er nu på 77.000 kr, ikke voldsomt, men vores likvide beholdning er 

fornuftig. 

Fra gravfondskontoer kan vi måske låne lidt til renoveringen. 

Vi har det sidste år været rigtig godt hjulpet af Anne Marcussen som afløser for 

Maria og så fik vi oveni den oplevelse at en præst blev ordineret i Balle 

Valgmenighedskirke. Vi takker Anne for hendes ihærdighed med at sætte sig ind i 

præstegerningens mange opgaver g for et rigtigt behageligt samarbejde. 

Det var en oplevelse for domprovsten at være her, det gav han efterfølgende udtryk 

for. 

Vi prøver som bestyrelse at deltage i de møder og konferencer der er, det gælder i 

Haderslev Stift og inden for De danske Valgmenigheders rækker, men mange 

arrangementer er også åbne for jer som medlemmer, her kan jeg kun opfordre jer til 

at deltage. Det er altid godt at komme ud og se, hvordan man gør andre steder og få 

ny viden og inspiration med hjem. 

Der er årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg og frimenigheder i Vejstrup, d.14 

– 15. juni. Tilmelding til Maria. Emnet er unge, fællesskab og tro. 

Tak til vores dygtige medarbejdere. På alle poster er der ansvarsfulde og 

kompetente folk.  

Tak til Henrik for at du på dygtig vis holder kirkegården pæn og præsentabel. 

Tak til Åse, Budde og Anne Marie for jeres helt frivillige arbejde som kirkesangere, I 

gør det rigtig godt. 

Tak til Karin for særdeles dejlig orgelmusik og dygtig redigering af kirkebladet. 



Tak til Doris for afløsning, du er altid klar, selv 1.juledag med 2 dages varsel. Tak 

fordi du er gået med i redaktionsudvalget på bladet. 

Tak til Jens Erik Christensen for din tid som medlem af redaktionsudvalget på 

kirkebladet. Du har brændt for det og gjort en god indsats. Tak 

Tak til Olav Lund og Hans Henrik Hjermitslev for dygtigt arbejde med at skrive 

fondsansøgninger. 

Tak til Maria for din gode måde at være præst på her i Balle. 

Tak til bestyrelsen for jeres arbejdsindsats. Der er brugt tid på bagning, regnskab, 

renovering og møder. Tak for godt samarbejde. 

Ruth har valgt at udtræde af bestyrelsen. 

Tak Ruth for din store indsats, du har gjort det så godt for Balle Valgmenighed i 

gennem mange år. Jeg har altid kunne spørge dig og fået en kvalificeret 

tilbagemelding.  Du har brændt for den bestyrelsespost, bidraget med god viden om 

kunst og kultur, bagt og bundet blomster når det var nødvendigt, engageret dig i 

møderne. Tak. 

Efter Ruths udtræden af bestyrelsen, som vi alle var meget berørte af, har vi på den 

korte tid, bestyrket hinanden i,at vi må holde sammen og komme videre.  Vi må 

kæmpe videre, helst på den gode og positive måde, for Valgmenighedens bedste – 

det forventer jeg i det nye år. 

 

Else Sandahl Pedersen 

 

 

 

 

 


