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Formandsberetning Københavns Valgmenighed 2016.
Uden erindringen om vore døde er vort liv fattigere.
I 2016 døde 2 af vore medlemmer, nemlig Sven R. Nielsen og Lauritz Hvidt.
Sven R. Nielsen kendte jeg desværre ikke, men han har anført Københavns
Valgmenighed i sit testamente og har også på den måde udtrykt sin
tilknytning til os. Lauritz Hvidt har jeg derimod kendt i mange år. Også før han
blev syg. Han havde et skarpt hoved og en rummelig natur. Ofte hænger de
to egenskaber jo ikke sammen. Hans sygdom og hans vilje var i hans sidste
år synligt i kamp med hinanden. Lauritz så til med et blink i øjet. Vi vil mindes
Sven og Lauritz ved at rejse os og holde et øjebliks stilhed. Tak.
I løbet af året sker der store og små ting i menigheden og ikke mindst i
kirken. I menigheden samles vi for at høre evangeliet og for at lovsynge. Det
er vores eksistensberettigelse. Her er Niels Grønkjær og Tom Ernst centrale.
Niels fordi han leder gudstjenesten så smukt og holder gode og
tankevækkende prædikener, Tom fordi han spiller smukt og gør det til en
glæde at være med i salmesangen. Niels leder også studiekredsen og
menighedsmøderne og Tom leder korsang og spiller til Fyraftenssalmesang.
Tak til jer begge.
Menighedsmøderne har i øvrigt høj kvalitet, Niels G. har talt om ”Livets
mening”, Rasmus Vangshardt om ”Djævel og dæmoni hos Thomas Mann og
Dostojevskij” og Lillian Munk Rösing gav nye perspektiver på ”Luthers
nadverlære”. Ellen Wulff og Svend Rohrsted yder også her – uden at gøre
opmærksom på det – en indsats.
At orglet igen lyder smukt skyldes den orgelrenovering, vi med generøs støtte
fra Wroblewski Fonden fik gennemført i 2016. Vi markerede ibrugtagningen
ved gudstjenesten den 12. juni.
Historien om alterstagen, der gik i stykker, er ikke slut. Som I ved, bad vi
medlemmerne om at tilkendegive, om de ønskede nye stager eller kopi af de
gamle stager. Næsten alle ønskede, at vi fik fremstillet kopier af
Bindesbøllstagerne. Så det besluttede vi i Rådet. Et lille udvalg bestående af
Margrethe Nielsen, Svend Rohrsted og Niels Grønkjær er ved at besøge
keramikere og vil så komme med en indstilling til Rådet. Vi vil derefter søge
fonde om tilskud til fremstillingen.
I øvrigt er det gået op for mange, at Immanuelskirken er en spændende kirke
med en markant udsmykning. Flere og flere vil gerne se og høre om kirken.
Året i menigheden har rytme.
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Vi havde fx adventsmøde i Vartov med koncert ved Elisabeth Zeuthen
Schneider og Inge Bønnerup og et efterfølgende traktement i
menighedssalen med oplæsning ved Hanne Bistrup. Det er en fest at være
med. Et adventsmøde for børn, forældre, børnebørn og bedsteforældre er
også efterhånden blevet en tradition. Signe Rørdam Thomsen er vores
repræsentant blandt dem, der reelt laver arbejdet. Tak Signe. Vi havde også
julekoncert med Tonny Landy og Tove Hyldgaard, de trækker stadig et stort
publikum. For mange af os hører også efterårsmødet i Sjællandske
Valgmenigheder med til rytmen. I 2016 var det i Osted. Det var yderst
vellykket.
Kaffe og te efter gudstjenesten er næsten blevet noget vi forventer. Det er
helt frivilligt om man vil være med. Nogle vælger at forlade kirken hurtigt.
Men der er også mange, der er glade for at få mulighed for at hilse på og tale
lidt sammen. Det gør menigheden jo også på vores alterbillede, selv om de
vist ikke drikker kaffe. Tak til alle kaffebryggerne.
Vi fik i øvrigt fra Vartov Valgmenighed, i forbindelse med vores jubilæum, et
beløb til indkøb af en kaffemaskine. Det viste sig desværre, at der ikke er
strøm nok i køkkenet til en maskine. Derfor fik vi lov til at købe salmebøger
for pengene. Tak til Vartov Valgmenighed både gaven og for det altid
tillidsfulde samarbejde.
Vi har også fra medlemmer af menigheden fået et beløb der er brugt til
salmebøger med stor skrift. Tak også for den gave. Det er jo glædeligt, at
der sommetider ved gudstjenesterne er brug for mange salmebøger.
Vores kirke skal hele tiden vedligeholdes, hvis det er større ting som fx
udskiftning af en sikringsrude efter hærværk, må vi naturligvis tilkalde
professionelle håndværkere, men det meste klarer Klaus Skovsted og Svend
Rohrsted. De fx har installeret nyt køkkenbord, skiftet grundvandspumpe,
ordnet afløb, bekæmpet rotter og sat ny kirkebøsse op.
I efteråret havde vi 3 fyraftenssalmesangsarrangementer, som Hanne Bistrup
stod for, her indledte Kristoffer Garne, Tage Liengaard og Hanne selv. Tak til
jer alle. Vores kirketjener Rasmus Jensen skulle ha’ indledt, men fik
hjernerystelse. Han var sygemeldt i et par måneder. Ved hjælp af Rasmus’
venner og medlemmer af menigheden gik det alligevel. Godt at Rasmus nu er
klarhjernet tilbage.
Vi har et fint kirkeblad. Det er dyrt og lidt besværligt at udsende det. Derfor
blev det undersøgt, om det kunne gøres enklere og måske billigere. Men
postvæsenet er i krise og den ordning, der var stillet os(Vartov Valgmenighed
og KV) i udsigt endte med at blive alt for dyr. Vi holder derfor fast ved den
nuværende form. Tak til Margrethe Nielsen og Lily Wiberg, der sørger for
udsendelse og korrektur.
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Per Lund-Hansen har ønsket at stoppe efter nogle år som vores
forretningsfører. Tak for din indsats for Københavns Valgmenighed Per. Vi
får derfor ny forretningsfører, nemlig Ejvind Lynning, som mange af jer
allerede kender. Formelt tager han over fra den 1.april 2017. Vi byder ham
velkommen og ser frem til samarbejdet.
Der har været nogle udmeldelser, men gudskelov også indmeldelser. Vi er
stadig ca. 80 medlemmer af menigheden.
Mange i og udenfor Rådet bidrager til, at vi stadig er her. Line og Ellen stiller
altid op, når der er brug for det, vi har revisorer, Ingrid Hentze og Inger
Margrethe Kromann, vi har én der bestyrer hjemmesiden, nemlig Ruben
Filskov. Tak til jer alle.
Hannah Arendt skriver et sted: ”Den første der opdagede tilgivelsens
betydning for de menneskelige anliggenders sfære, var Jesus af Nazareth.
Den kendsgerning at han gjorde denne opdagelse i en religiøs sammenhæng
og formulerede den i et religiøst sprog, giver ingen grund til ikke at tage den
lige så alvorligt i en strengt sekulær sammenhæng.”
I gudstjenesten tilsiges vi syndernes forladelse, så vi kan begynde på ny. Det
er derfor vi kommer i kirke. Det er derfor vi er menighed.
Vi i Rådet har mod på at begynde på ny.
Men i dag: tak til alle der på en eller anden måde bidrog til at 2016 også var
et godt år.
Jens Hestbech

