Referat fra ekstraordinært årsmøde 18.06.18
Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Skal konfirmationen være om foråret?
4. Eventuelt
Ad 1.
Der blev valgt to stemmetællere: Bente Stavnskær og John Hansen
Ad 2.
Dirigent: Gunnar Jørgensen blev foreslået og valgt.
Ad 3.
Steen Gammelby: Grunden til, at vi er her i dag er, at formanden har
kvajet sig. Forslaget, som vi tog stilling til på det ordinære årsmøde, var
ikke kommet rettidigt, iht. vedtægterne. Det er helt og fuldt min skyld,
at den fejl skete, og det skal ikke gentage sig. Men jeg er faktisk glad for,
at debatten bliver taget endnu engang, og at vi nu har haft god tid til at
tænke os om. Vi har drøftet spørgsmålet om konfirmation forår vs.
efterår i bestyrelsen, og har ingen samlet mening som bestyrelse, men vi
har hver vores mening som menige medlemmer. Præsten og formanden
vil ikke fremkomme med deres mening, men vil stemme ligesom alle
andre medlemmer. Håber på en god diskussion om fordele og ulemper
ved begge muligheder. Traditioner er gode og vigtige, men de må ikke
begrænse os. Håber ligeledes, at mange vil give deres mening til kende.

Joan Lyk Andersen: Læser forslaget højt ligesom sidst. Foreslår at det
bliver muligt at blive konfirmeret om foråret i 2020, hvor hendes
første barn skal konfirmeres. Fordelen er, at de unge mennesker går til
præst i den samme periode som deres øvrige klassekammerater.
Line Hedengran: (Nyt medlem) Årsagen til at familien er meldt ind i
vores valgmenighed er, at vi har en efterårskonfirmation!
Konfirmanderne her i valgmenigheden har et andet forløb og i andet
tidsrum end ved forårskonfirmationerne, og det skiller sig ud. Hendes
datter i 6. klasse glæder sig til at få en efterårskonfirmation og ønsker at
skille sig ud fra mængden. Positivt, at man kan vælge noget andet end
det, de andre kirker har, og det er nemt at få lokaler i efteråret.
Bolette Busk: Anna er noget særligt, det er dét, hun giver de unge
mennesker, som er noget særligt, tidspunktet er ligegyldigt. Snakken i
klassen omkring konfirmationen kan børnene ikke deltage i, så de
mangler nogen at dele snakken med. De unge kan blive glemt, fordi det
er en efterårskonfirmation.
Trine Abkjær: Har 4 børn, den ene er lige konfirmeret, en pige, der ikke
ønskede at skille sig ud fra sine kammerater. Hun ville derfor
konfirmeres i Ubby kirke, da de har konfirmation om foråret. Ubberup
blev valgt fra p.g.a. efterårs-konfirmationen. Hvis man gerne vil have
mange konfirmander, bør man ændre det, for fællesskabet i klassen
trækker mere end det fællesskab, der er hos os.
Beate Fog-Larsen: Vi gerne bakke op om forårskonfirmation, hendes
datter ville også have ønsket det, hun følte, at det var ensomt, at de kun

var 2 i klassen til efterårskonfirmationen. Anna kan jo give det gode,
hun har, både sommer og vinter.
Jan Andreasen: Har oplevet at få 2 døtre konfirmeret for 2 og 3 år siden,
det var Danmarks bedste konfirmationsforberedelse, af den bedste
præst. Boller og saft på terrassen i godt vejr. De har været ude at se
kirkegården og har mange udendørs oplevelser og ture ud, som var
muligt pga. årstiden. Positivt at blive konformeret på et andet
tidspunkt. Pigerne så på kjolerne i foråret og fik en erfaring med, så de
kunne vælge bedre til efteråret. De kunne komme med til forårets
konfirmationer og kammeraterne kunne også komme med til deres. De
får en sommerferie med god tid til forberedelse og gode brune ben i
september. September-konfirmation er noget særligt og eksklusivt, og
der er en god stemning hele vejen igennem forløbet. Man deltager ikke i
det kapløb, der er i foråret. Pigerne var med på de andre konfirmanders
blå mandag og var friske til det, fordi de ikke selv havde haft fest dagen
før. Anbefaler, at vi fastholder september konfirmationen.
Ole Nielsen: Synd og skam at flytte konfirmationen: Traditionsbunden,
vil gerne værne om de værdier der er, og som vores forfædre har
bygget op. Stolt af en lang række familiemedlemmer, der er konfirmeret
her i Oles familie. En tradition, det vil være synd at flytte. Har 4 børn,
der er konfirmeret her. De har ikke fået valget, hvor de skal
konfirmeres. De holdt blå mandag med resten af deres klasse. Ole gav
dem lidt lommepenge, så de kunne hygge sig i København. Tror ikke
børnene har taget skade af at blive konfirmeret i efteråret. At sove i
kirken er bedre i august end i marts. Tur til København i sommertiden
er bedre end om vinteren.

Claus Eriksen: Vildt imponeret over, at den yngre generation kommer
med et forslag. Traditioner og nye ideer op imod hinanden. Ked af at
bestyrelsen ikke vil udtale sig som bestyrelsen, og ønsker at bestyrelsen
vil udtale sig yderligere. Selv konfirmeret her, men hvis der kun er 1
eller 2 konfirmander på hvert hold, er Claus nervøs for, at børnene
bliver konfirmeret andre steder. Vi har ikke længere den samme
selvfølgelige tilknytning til friskolefamilierne, som vi havde for 30 år
siden. Anbefaler, at vi skal lytte til forslagsstillerne.
Louise Kantsø Olesen: Ønsker at rykke konfirmationen til foråret. Er
blevet gift ind i familien og er blevet glad for det liv og de værdier, der
er hos os. Bliver spurgt med undren af andre forældre, om det er rigtigt,
at det er om efteråret, vi har konfirmation? De kommenterer, at det var
ærgerligt, for de ville ellers gerne have deres børn konfirmeret hos os.
Ønsker, at flere vil konfirmeres hos os, og hvis en forårskonfirmation
kan løse det, skal vi overveje det.
Gitte Mortensen: Værdier og traditioner er vigtige. Vi skal værne om
det. Vi vælger valgmenigheden.
Anna Monrad: Dejligt at se jer alle, og at I går så meget op i det. Her
bestemmer vi jo tingene i fællesskab og tager ansvar for vores kirke, og
det bliver tydeligt ved en lejlighed som denne. Det er vigtigt, at vi tager
det op. Jeg holder mig neutral i forhold til spørgsmålet om
konfirmation, da jeg skal være præst for alle. Alle skal stemme, som de
synes. Ingen stor grund til at flytte konfirmationen. Og hvis vi flytter
konfirmationen til om foråret, skal man som ungt menneske jo stadig
turde gøre noget andet end sine kammerater. Det kræver stærke,
selvstændige unge mennesker, ser tør skille sig ud. Man kommer jo
også til at være den eneste i klassen der vælger at blive konfirmeret i

Ubberup, selvom vi flytter det til foråret. Det fungerer godt om
sommeren, dejligt tidspunkt. Anna skal tænke det lidt om, hvis det
bliver om vinteren. Det er ikke det vigtigste punkt for Anna, om det er
på det ene eller det andet tidspunkt. Da jeg kun har været her i 6 år, er
det et for stort punkt til, at jeg vil have en mening om det.
Maiken Birkedal Sørensen: Jeg blev konfirmeret i 2003. Føler mig mere
som efterårskonfirmand nu. Man skal være stærk som 13-årig for at
vælge efterårskonfirmationen. Mener vi skal lytte til dem, der har
konfirmandalderen nu.
Rikke Breindal Knudsen: har 3 børn og den ene ville gerne konfirmeres
sammen med sin klasse, og de 2 andre her. De 2 sagde, at det var dejligt
om sommeren. Men vigtigt at vi lytter til de unge familier.
Roland Durup: Børnene kan reklamere for deres præst, sådan kunne
der komme endnu flere hertil. Når forældrene siger noget, er det vigtigt
at skelne imellem traditioner og værdier, og her er værdier vigtige. Vi
skal ikke være alt for konservative.
Malene Klejs Mortensen: Mor til 3 og selv konfirmeret her. Har ikke
taget skade af efterårskonfirmation. Det her er min kirke. Man har valgt
kirken af forskellige årsager. Traditioner og det at være anderledes. Vi
bør stå ved en efterårskonfirmation. De unge kan være med til blå
mandag med de andre. Efterårskonfirmation former os og har værdi for
hende og hendes 3 børn.
Ebbe Nørtved: Børn der er blevet konfirmeret, gik til forberedelse
lørdag formiddag. Det blev ikke diskuteret, om det var her eller der. I
dag går forældre foran deres børn, så de ikke får problemer, eller

snubler. Vi vil løse alt for dem. Vi har valgt at være her, og vores børn
må gerne være særlige, og blive konfirmeret i september. Lytte til vores
børn, men de skal ikke altid have deres vilje, men vi skal som forældre
sige, at sådan er det.
Beate Fog-Larsen: Det er ikke det, at forældrene bøjer sig for deres børn.
Joan siger jo, at der er mulighed for at få flere børn hertil. De samles i
flere kirker i forvejen. Vi behøver jo ikke vælge den samme dato, som
de nærmeste kirker. Så kan de komme til hinandens konfirmationer.
Lokaler kan være nemmere at få i september, ja der er også fordele ved
efterårskonfirmationen, men stadig, lyt til de unges ønsker.
Joan Lyk Andersen: Vi har ikke spurgt vores datter, det er ikke derfor,
dette forslag er startet. Vi hører til her uanset hvad. Vi har selv som
familie et ønske om forårskonfirmation. Det handler ikke om at børnene
skal vælge.
Gunnar Jørgensen: Nyder denne diskussion.
Lisbeth Andreasen: De hvide kjoler kan fås på nettet hele året rundt.
Nysgerrig: Spørg de unge? hvor meget bliver det vægtet, om det med
lokaler mv?
Trine Abkjær: Intet ræs med sko, lokaler, komme til og fra. Hun kan
ikke sætte sig ind i, at det er problemet, det er ikke vigtigt.
Joan Lyk Andersen: Det er ikke sko lokaler og kjole, der er vigtigt. Det
er beslutningen, der er vigtig. Det er mærkeligt, at vi skal have
diskussionen igen.

Lisbeth Andreasen: Konfirmation på samme tid, vil de føle, at de er
sammen alligevel?
Trine Abkjær: Ja
Dorete Lauridsen: Tømmerupbørn gik i Ubberup hele klassen, og Ubby
børn gik i Ubby kirke, hvorfor ikke hos os?
Bolette Busk: Hvis hele klassen ikke skal konfirmeres sammen, er de
ikke fælles om snakken i klassen. Det er den fælles snak, der er vigtig i
klassen.
Claus Eriksen: For mig drejer det sig om, hvorfor vi har valgt denne
kirke 1/3 del af kirken er mødt op. Det splitter ikke kirken, hvad vi
vælger, men det er de unge familier, der er i den virkelighed, vi er i i
dag.
John Hansen: Hans søn var helt ligeglad, om hvornår konfirmationen
er. Forstår også godt Jan Andreasens argumenter, og kan se det fra
begge sider.
Ebbe Nørtved: Ringede til den yngste for et øjeblik siden og spurgte
ham. Han svarede, at det er dumt at flytte den. Han havde fri hver
onsdag fra 8-10 og var glad for det.
Lise Baumann: Jens Baumanns tilknytning til kirken er en øjenåbner for
mig, fællesskabet bestod udelukkende af ældre mennesker, oplevede
jeg. Så ikke unge mennesker. Jeg blev fuldstændig overrasket over, at
der var så mange unge kvinder til årsmødet, og at de talte deres sag på
en rigtig god både. Pas på, at vi lægger vægt på, hvad den unge

generation siger. Vigtigt at de mennesker, der skal præge os i de
kommende år bliver hørt, så de unge får en tilknytning.
Jan Andreasen: Anbefaler kirke for krudtugler, hvis man gerne vil
møde de unge familier i kirken. Han er bange for at vi drukner, hvis vi
gør som de andre.
Cecilie Skov Andersen: fortæller om hendes egen konfirmation. Hendes
sko var blå, da de hvide ikke kunne fås. Fællesskaber er vigtigst. Hun er
ligeglad med, om det er forår eller efterår. Men det betyder noget, at
der er flere til forberedelsen, og mener at forårskonfirmation trækker
flere unge til.
Lisbeth Andreasen: Kl. 11 den 24.12 er der rigtig mange til gudstjeneste,
der er unge.
Lonny Sørensen: Jeg er ikke født ind i menigheder. Konfirmeret i
efteråret i Roskilde. Det var ikke sjovt, at det var om efteråret. Når der
kommer nogle unge mennesker, og har et ønske er det vigtigt, at vi
lytter.
John Hansen: hvilken dato kommer det til at ligge om foråret, hvis vi
flytter det?
Gunnar Jørgensen: Det overlades til bestyrelsen.
Afstemning: Stemmesedler deles ud. Der stemmes om: "Skal
konfirmationen flyttes til om foråret?" Da alle har stemt, tælles der op.
Forslag om, at vi synger en sang imens.
Resultat: Entydigt: 54 ja og 16 nej og 3 blanke. Forslaget er vedtaget.

Ad 4.
Årsmødet skal ifølge vedtægterne afholdes inden 1. juli. Skal det holdes
og forslag komme inden 01.05? Kr. himmelfart kan i princippet falde
på d. 1. maj, samme dag som fristen. Finde en måde at få formidlet
forslag ud inden årsmødet.
Claus Eriksen: Spørger om, hvor hurtigt skal det ske.? Hvornår skal
den så flyttes? Beate har snakket i krogene. Beates vise ord: Det kunne
være det blev en lørdag, fx lørdag i store bededagsferien. Vi skal bare
ikke ramme en søndag, hvor de nærmeste kirker har konfirmation.
Anna Monrad: Vi skal finde ud af, hvordan det skal gøres rent praktisk.
i 2019 har vi indtil videre 5 konfirmander, Vi skal spørge dem, om de
vil have det flyttet til foråret? ellers kan det blive fra 2020. Foretrækker,
at det ikke bliver en dato, der kan rykkes frem og tilbage fx bededag
eller kr. himmelfart. Er der stemning for, det skal være en lørdag? gerne
sige hvad man ønsker. Der er stor stemning for en lørdag, ses ved
håndsoprækning. Det overlades til bestyrelse og præst at beslutte dette.
Gunnar Jørgensen takker for den gode vilje til diskussion og
opbakning.
Steen Gammelby takker Gunnar Jørgensen for, at ville stille op som
dirigent og tak til alle. Det har været en ren fornøjelse. Kom godt hjem.
Afsluttes med sang.
_____________________
Referent

_________________________
Dirigent

Dorthe Pedersen

Gunnar Jørgensen

