
 

Til generalforsamling i Tro og Lys, Danmark. 

Magleås d. 1/5-2015 kl. 19-21.00 
 

Hermed indkaldes alle medlemmer af Tro og Lys til generalforsamling på Magleås d. 

1/5-2015. Der gøres opmærksom på, at man ifølge vores vedtægter kun har 

stemmeret, hvis man er over 18 år og har betalt kontingent for regnskabsåret (1/1-

31/12-2015). Man kan dog godt deltage i generalforsamlingens diskussioner som 

ikke-medlem. 

 

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger: 

 

- 1. Godkendelse af indkaldelse. Her var alt i orden og indkaldelsen var sket rettidigt 

ifølge vedtægterne. 

Følgende medlemmer var til stede: Dagny Buhl Jensen, 

Johannes, Elisabeth og Hannah Glenthøj. 

Johannes og Elisabeth Albinus. 

Tom Steindal, Inger Switon Rønnow. Simon Gough og KirstenHoldt Jørgensen. 

Kirsten Haferbier også kaldet Kyber 

Marie Storm ankom under generalforsamlingen. Erik og Sara Hviid Larsen samt 

Dorte Axelsen. Rita Cecilie Varmby. Antal stemmeberettigede medlemmer fås til 

16 deltagere.(Marianne Hindberg, som var med på retræten havde travlt i 

køkkenet, så derfor er hun ikke med på deltagerlisten.)   

 

- 2. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev enstemmigt godkendt. 

- 3. Valg af dirigent/stemmetæller: Johannes Albinus blev valgt som dirigent. Man fik 

ikke udpeget 2 stemmetællere, hvor man mente, det nok ikke blev nødvendigt, hvilket 

man kan se  rigtigheden af nedenstående tekst. 

  

- 4. Valg af referent: Rita Cecilie Varmby blev enstemmigt valgt til denne post. 

- 5. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne 

 

           Årsberetning for Tro og Lys, Danmark, 2014-15. 

Magleås, 1/5-2015. 

 
Endnu et år er gået for vores lille forening, og vi er samlet her for at se tilbage på året, 

der gik, og kikke fremad, for at se, hvad der kan gavne vores forening i det 

kommende år. 

 

Sommerferien sidste år bød på endnu en Tro og Fællesskabsretræte, som denne gang 

blev holdt på Magleås, hvilket var rigtigt dejligt for vores danske deltagere. Der var 



ikke så lang transport (i forhold til at skulle til Norge eller Sverige), og nogle kunne 

komme forbi på et lille visit, hvis de ikke kunne deltage i hele retræten. Som 

sædvanligt var der deltagere fra Norge og Sverige og mange var gengangere fra 

tidligere retræter. Skønt at møde gamle venner og lære nye at kende! Vores 

oplægsholder p. Rory var som sædvanligt vældig oplagt og inspirerende. Heldigvis 

har han sagt ja til også at være oplægsholder for dette års Tro og Fællesskabsretræte, 

der igen holdes på Magleås. Dette år  er temaet ”Hvad kan dyrene i biblen lære os?”. 

Det skal sikkert blive vældig interessant og sjovt! 

 

I bestyrelsen har vi ikke holdt så mange møder i år – faktisk kun ét, som blev holdt d. 

7/3-2015 i forbindelse med, at bestyrelsen (Inge, Simon og Kirsten) holdt 

inspirationsdage d. 6-8/3 hos Kirsten i Hovedgård. Inspirationsdage er et nyt initiativ, 

som vi har lånt fra Tro og Lys i Norge og Sverige. Det er nogle dage, hvor Tro og 

Lys-gruppelederne med bestyrelsen mødes og fordyber sig i Tro og Lys´s spiritualitet 

og formål som inspiration til livet i Tro og Lys-grupperne. Desværre kunne Hans og 

Marianne fra Dronninglund ikke komme, så vi var kun Inge, Simon og Kirsten. Vi 

havde fra Berit i Sverige fået tilsendt nogle tanker, der var nedskrevet af afdøde p. 

Josef, og de handlede netop om værdigrundlaget for Tro og Lys. Der var 9 punkter, 

og de var meget enkle og tankevækkende, så vi fik en god snak om dem. Bagefter var 

vi godt inspirerede til vores bestyrelsesmøde, som havde mest fokus på 

planlægningen af den kommende generalforsamling og Magleås-retræte i St. 

Bededagsferien. Vi fik også snakket om livet i grupperne i København, og hvilke 

sager, vi har drøftet i Tro og Lys-provinsrådet. 

 

Udover dette møde har bestyrelsen holdt kontakt med hinanden via telefon og e-

mails, når der var vigtige sager at drøfte.  

 

Kirsten har besøgt Bethlehems-gruppen d. 14/12-2014, da der var krybbespil i kirken. 

Det var meget festligt og smukt – ikke mindst, da det var p. Eriks 

udviklingshæmmede konfirmand-elever, der havde hovedparten af rollerne! Efter 

gudstjenesten mødtes vi med eleverne og deres pårørende til boller, saftevand og 

kaffe/te., hvor vi havde en hyggelig snak. Det var ikke et egentligt Tro- og Lys-møde, 

men der er håb om, at nogle af eleverne vil fortsætte med at mødes med Bethlems-

gruppen, når de holder Tro og Lys-møder. 

 

Provinsrådet for Tro og Lys, ”Nordlysene”, har holdt to møder, hvor Kirsten deltog. 

Første møde d. 22/9-2014 skulle være et ”Skype”-møde, men tekniske 

vanskeligheder gjorde, at mødet blev ændret til et telefon-møde. Det var af 

økonomiske grunde, vi valgte dette, men det er trods alt bedre at mødes ”ansigt til 

ansigt”, så det valgte vi at gøre ved vores andet møde d. 13-15/2-2015. Vi fik dér 

drøftet, hvorledes det gik rundt omkring i provinsen, kikket på økonomien og 



forskellige arrangementer, der skal være i fremtiden. Det kan I læse mere om ved at 

gå ind på provinsens hjemmeside: http://northernlightsprovince.com/ 

 

I Danmark er der sket noget nyt i Tro og Lys-regi på Samsø. Præsteparret i Nordby, 

Johannes og Elisabeth Glenthøj, som har Hannah (der er autist), har i samarbejde med 

den katolske kirke i Aarhus og Kirsten i Hovedgård arrageret to Tro og Lys-

gudstjenester i Tranebjerg Kirke på Samsø. Der var ret god tilslutning både fra 

mennesker med udviklingshæmning og såkaldt ”normale” kirkegængere. Vi var nok 

20-25 mennesker hver gang. Den anden gang fik vi endda et lille kirkekor til at synge 

i starten og slutningen af gudstjenesten. Det var et par smukke gudstjenester, og vi vil 

fortsætte med at arrangere gudstjenester i fremtiden med skiftevis en katolsk og en 

protestantisk præst til at lede gudstjenesterne. Et dejligt økumenisk initiativ! Om det 

senere udvikler sig til en Tro og Lys-gruppe, vil fremtiden vise. 

 

Fra Dronninglund-gruppen beretter Marianne Rønnow: 

 

”Vi er en Tro&Lys-gruppe på 4 i Nordjylland. Jeg ved godt, at man skal være 10 

personer i en gruppe for at være anerkendt som værende en T&L-gruppe, men vi 

føler nu til fulde, at vi er medlemmer af den store T&L-familie. 

 

Vi mødes 1 gang om måneden. Dorte og Ole kommer med bussen, og Hans henter 

dem i Dronninglund kl. 11.30. Så er der frokost, og derefter starter vores møde med 

sang og et oplæg efter T&L-program eller (f.eks. som sidst) om, hvad påsken er. Så 

har vi en runde, hvor hver især fortæller lidt om, hvordan de har det, eller andet de 

gerne vil dele med gruppen. Så synger vi igen og beder Fader vor, og til sidst synger 

og danser vi altid fællesskabssangen. 

Derefter går vi tur eller tegner/maler eller andet, eller kører en lille tur (f.eks. til Asaa 

Havn). Efter kaffen lærer Hans Dorte at bruge en computer, og Ole og Marianne 

laver aftensmad. Og så kører vi Dorte hjem til Aalborg og Ole hjem 20 km. syd for 

Aalborg. 

 

Vi har alle talt om at åbne gruppen for flere (hvis nogen vil), og aftalt, at når Hans og 

jeg føler, at vi kan magte det, vil vi gøre det. Vi er desværre ikke andre end Hans og 

mig til det hele foreløbig, og så længe Hans arbejder, kan vi ikke. Han stopper d. 1/9-

2015. 

 

Ole, som er ny i Tro&Lys, stråler som en lille sol til hvert møde, og han gør alt for at 

lære bordbøn (også med tegnsprog) og sange, han er helt tryg, og Dorte stortrives 

med gruppen. 

Vi har alle 4 stort udbytte af vores T&L-møder.” 

 

http://northernlightsprovince.com/


Fra Vesterbro-gruppen beretter Inge Rønnow: 

 

”I Vesterbro-gruppen går det stille og roligt. Vi har berigende møder med den faste 

skare.Vi har dog fået 2 nye mennesker, der kommer regelmæssigt. Vores basar til 

fordel for Tro & Lys, Afrika gav ca. 7000 kr. i alt fra Jesu Hjerte og 

Bethlehemskirkens meigheder. Ved basaren fortalte vi også om, at Jean Vanier 

modtog Tempelton prisen. Niels Nyman (præst for indvandere) vil deltage i Jeans 

retræte i Trosly sammen med Erik og Simon!” 

 

Fra Bethlehems-gruppen beretter Simon: 

 

”I Betlehemsgruppen  har vi en fast kerne af medlemmer: Erik, Åse , Anna og Sara , 

Ulla og hendes døtre Chiara og Amalie (som har autisme), og mig . Anna er lige 

begyndt på specialpædagog uddannelsen. Amalie har vi set 2 gange nu, og vi håber, 

at hun vil komme fast nu med sin mor, Ulla, og sin søster, Chiara, som er med ret tit. 

Sr.Elisabeth eller Inge hjælper, når der er særlig travlt. Et par gange har medlemmer 

af Eriks konfirmandgruppe fra Saras gamle skole deltaget plus en del familie, så vi 

blev pludselig mange. Vi håber og beder meget til, at der er nogle  af 

konfirmanderne, Asta, Matthias og Oscar, der vil blive ved med at komme. De 3 blev 

døbt i kirken en lørdag, hvor 3 klasser fra specialskolen var med.  Ulla’s Amalie  er 

glad for guideline-mediationerne.  Da niveauet er for højt for Sara, konfirmanderne 

og Chiara, farvelægger de billeder  med månedens temaer, mens jeg gennemgår 

meditationen, illusteret med billeder. Spørgsmålene om meditationen stiller jeg til 

Erik, og så kan andre kommentere . Vi har runden, hvor hver enkelt fortæller, 

hvordan de har det, mens vi spiser sammen. Desuden mimer vi, leger, danser og 

synger,  som alle kan være med til.”  

 

Der har været nogle dødsfald i det forløbne år: D. 5/10-14 døde Kjeld Jensen 

pludseligt. Han har været et trofast medlem af Tro og Lys i mange år og også boet i 

Niels Steensens Hus i Helsingør i nogle år. Han kom ikke så ofte p.gr.a. sygdom til 

Tro og Lys-møder og –retræter den sidste tid, men han kom – også sidste år – og 

hilste på os et par timer, når vi holdt St. Bededagsretræte. Han hvile i fred! 

 

Et andet dødsfald, der skal nævnes, er p. Jørgen Hviids. Han døde kort før jul, d. 

29/11-14, og han fik en smuk begravelse med stor tilslutning. Jørgen Hviid var den 

første internationale Tro og Lys-præst og var sammen med Jean Vanier og Marie 

Hélène Matthieu med til at starte og finde på navnet ”Tro og Lys”. Senere blev han 

engageret i l´Arche-fællesskaberne og var med til at starte Niels Steensens Hus i 

Helsingør, som stadig eksisterer.  Han ønskede, at man gav penge i stedet for 

blomster til hans begravelse, og at disse skulle doneres til Tro og Lys i Afrika, så vi 

har ved hans hjælp fået 5600 kr. En smuk tanke! Æret være hans minde! 

http://www.faithandlight.org/rubriques/haut/actualites/farewell-to-heaven-father-jorgen-hviid
http://www.faithandlight.org/rubriques/haut/actualites/farewell-to-heaven-father-jorgen-hviid


 

Et sidste dødsfald, der skal nævnes, er p. Göran Degens. Han døde sidste forår d. 

27/4-14 temmelig pludseligt. Han havde flere gange været med til Tro og Fællesskabs 

retræter og været oplægsholder dér. Han skulle også have været med sidste år, da 

døden desværre indhentede ham. Han havde mange venner, og også han fik en 

velbesøgt begravelse. Vi savner hans dejlige væsen og herlige latter! 

 

På trods af disse dødsfald er Tro og Lys, Danmark, stadig en livskraftig forening. Der 

kommer nye medlemmer til foreningen, og der sker nye initiativer rundt omkring i 

landet. Tro og Lys har et dejligt inkluderende budskab, der går ud på at værdsætte 

alle mennesker, som de er, ligegyldigt om man er udviklingshæmmet eller ej. Alle er 

vi elskede af Gud. Lad os alle udbrede dette glade budskab! 

 

Efter at årsberetningen var vedtaget på generalforsamlingen, kom bestyrelsen i tanke 

om noget, der også skulle være fortalt: 

Derfor tillader referenten at indsætte tilføjelserne. 

1) Den eksisterende ”Bønnering”, som for et par år siden blev vedtaget på Tro og 

Lys, ”Nordlysenes”´s provinsmøde, er så småt kommet i gang – også i 

Danmark. Følgende T&L-grupper beder for hinanden: 

- Ål-gruppen, Norge, og Vesterbro-gruppen beder for hinanden. Vesterbro-

gruppen vil snart      

- sende billeder til Norge. 

- Nordstrand-gruppen, Norge, og Bethlehems-gruppen beder for hinanden. Der 

er desuden aftalt, at Nordstrand-gruppen kommer på besøg en gang til efteråret. 

- Nedre Eiker-gruppen, Norge, og Rakveere-gruppen, Estland, beder for 

”prøvegrupperne” i Danmark – dvs. Tro og Lys-gruppen i Dronninglund, og 

Tro og Lys-initiativerne på Samsø/Århus. 

2) Bethlehems-gruppen er blevet anerkendt som Tro og Lys-gruppe efter deres 

mange års engagement. Selv om medlemsantallet svinger, har kernegruppen 

holdt fanen højt og bliver nu anerkendt internationalt for deres indsats. Vi skal 

holde en fest til efteråret, når vi har fundet en passende dato. 

 

 

Inge Switon Rønnow, Simon Gough og Kirsten H. Jørgensen 

Bestyrelse for Tro og Lys, Danmark. 

 

 - 6. Revideret årsregnskab og godkendelse af dette. . 

Regnskabs post 2014 2013 

Året resultat 17.961 12.735 

Egenkapital 94.975 77.014 

Balance 100.225 82.014 



Balancen er tallet for aktiver og passiver som er lige men med modsat fortegn dvs + 

og -. 

Det reviderede regnskab blev godkendt. 

  

- 7. Vedtægtsændringer (hvis aktuelt) samt forslag fra bestyrelsen 

 - Her var en lille drøftelse af eventuelle ændringer, men der blev ikke 

ændret noget i vedtægterne, da der ikke var forslag fremme angående ovennævnte 

emne. 

- 8. Indkomne forslag fra medlemmerne 

- her var heller ikke indkommet forslag fra medlemmerne, så her er ikke 

mere at bemærke. 

- 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 3, 5 eller 7 medlemmer til bestyrelsen 

vælges for 3 år. Det tilstræbes, at ca. 1/3 af medlemmerne er på valg hvert 

år. Desuden kan der vælges 1-2 suppleanter for et år ad gangen. Inge er på 

valg men vil gerne modtage genvalg, hvilket hun gjorde uden 

modkandidater. 

- 10. Valg af revisor: Revisoren skal være en regnskabskyndig person, der 

ikke er nærtstående til formanden af bestyrelsen eller kassereren. Her vil 

bestyrelsen gøre brug af et revisionsfirma, hvilket ingen havde 

bemærkninger til. 

- 11. Fastsættelse af kontingent. Her blev der ikke gjort ændringer til kontingentet. 

- 12. Evt. Der var ingen forslag eller gode ideer til det kommende år, så 

generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden. Selvom der ikke var noget at 

tilføje til dette punkt, tillader referenten at indsætte nogle noter, som formanden 

sendte sammen med årsberetningen, så derfor er det alligevel vigtigt, at disse noter 

føres til referatet, så de kan blive fulgt op næste gang, der er Tro og lys retræte på 

Magleås.  

Forskellige udsagn: 

 

- Der var dejligt vejr 

- Det var en god weekend med dejligt samvær 

- Vi blev forskånet for sygdom 

- Der var tilpas kaffe 

- Inge blev ”tæsket” i UNO af Sara og Dorte 

- Dejligt at se Sara og Erik hygge sig sammen 

- Trygt fællesskab 

- Smukke omgivelser 

- God søndagsmesse på Åsebakken. Rolig og tid til fordybelse. 

- Tak til præster (Kris, Erik og Johannes) og alle, der hver især har ydet noget til 

fællesskabet. 



- Dejligt med fordybelse i liturgisk/meditativ dans ved Kirsten, Sara, Johannes 

G., Elisabeth og Erik. Dejligt med nye danse. 

- Ønske om et supplerende sanghæfte til sangbogen. 

- Hannah synes, at det har været hyggeligt og spørger om, hvornår der er Tro og 

Lys næste gang. 

- Spændende foredrag af Kris og Erik. 

- Nye forslag til næste retræter: 1) Høre noget om hinandens liv. 2) Tage en ting 

med, som betyder noget for os og fortæller noget om os. 

- Maden var god, men der var lidt for lidt kød i Magleås gryden lørdag aften. 

 

Afsluttet 15. Maj 2015: Referent: Rita Cecilie Varmby. 

Se billeder fra Tro og Lys Danmarks Magleås retræten  2015 her 

 

 

 

http://www.trooglys.dk/billeder-fra-storebeddagsretraeligt-maglearings-2015.html

