Referat generalforsamling hos Tro og lys 22. april 2016

Indkaldelse.

Indkaldelse til generalforsamling i Tro og Lys, Danmark.
Magleås d. 22/4-2016 kl. 19-21.00
Kirsten Holt Jørgensen sendte som leder af Tro og lys i Danmark følgende
invitation til sine medlemmer.
Hermed indkaldes alle medlemmer af Tro og Lys til generalforsamling på
Magleås d. 22/4-2016. Der gøres opmærksom på, at man ifølge vores
vedtægter kun har stemmeret, hvis man er over 18 år og har betalt kontingent
for regnskabsåret (1/1-31/12-2016). Man kan dog godt deltage i
generalforsamlingens diskussioner som ikke-medlem.
Dvs. som ikkemedlem har man taleret men ikke stemmeret.
Forslag til bestyrelsen skal være denne i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen, så vi på den måde følger vedtægterne.
Vi glæder os til at se rigtig mange af vore medlemmer!

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:

Ad. 1. Godkendelse af indkaldelse.
Forslag til bestyrelsen skal være denne i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen, hvilket er sket til alles tilfredshed.
Referenten bad om en liste over, hvem de tilstedeværende var.
Der var ikke fuldstændig enighed i bestyrelsen om, hvem der deltog.
Derfor er den tilsendte liste blevet slettet igen, men her må konstateres, at
der var 18 personer til stede. Kun personer, som er over 18 år kan deltage
på generalforsamlingen.

Ad. 2: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen er godkendt uden yderligere tilføjelser.

Ad. 3: Valg af dirigent/stemmetællere.
Som ordstyrer blev Erik Hviid Larsen enstemmigt valgt, hvilket blev taget til
efterretning.
Det var umuligt for referenten at høre, hvem der blev valgt som
stemmetællere, da det er vigtigt af hensyn til referatet, da det skal stå der.
En person, der stiller op til en af bestyrelsesposterne bør ikke være
stemmetæller eller dirigent med mindre der er særlige regler herfor.
Referenten vil meget gerne have navnene på stemmetællerne i referatet.

Ad. 4: Valg af referent.
Rita Cecilie Varmby var på forhånd anbefalet til posten. Hun havde ingen
modkandidater og tog imod valget med glæde. Der blev som tilføjelse til
referatet tilføjet, at vi godt kan blive skarpere på de enkelte punkter. Efter hvert punkt
skal der være en opsummering af, hvad der er besluttet, hvilket gør referatet mere
forståeligt både for læsere og referent, hvilket blev taget til efterretning.
Ritas referat af generalforsamlingen sendes fremover rundt til deltagerne af
generalforsamlingen, så de kan komme med forslag til rettelser, inden Rita færdiggør det,
hvilket hun vil sætte stor pris på.

Ad 5: Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne Årsberetning for

Tro og Lys, Danmark, 2015-16.
Magleås, 22/4-2016.

Så er vi igen samlet på Magleås for at se tilbage på året, der gik, og for at se fremad.
Hvordan er det gået for Tro og Lys, Danmark, og er der noget, som vi kan gøre bedre
næste år?

Vi har i 2015 haft en Tro og Fællesskabsretræte på Magleås. Tro og Lys støttede med
20000 kr. for at få deltagerprisen ned. Denne gang var det i august. P. Rory, der skulle
have holdt retræten, blev desværre syg og kunne ikke komme, men vores allesammens p.
Erik trådte til og holdt nogle dejlige oplæg over det planlagte tema, som var ”Hvad kan
dyrene i biblen lære os?” Det var vældig spændende og inspirerende og gav anledning til
gode snakke og megen kreativitet. Som sidste år var der deltagere fra Norge og Sverige,
og mange var gengangere fra tidligere retræter. Vi havde en skøn retræte og et dejligt
fællesskab sammen, og mange af os vil tage til den kommende retræte, som bliver holdt
på Vadstena Højskole 11-17/7 i år. Måske lærer vi nye mennesker at kende og får flere
gode venner.

I bestyrelsen har vi kun holdt ét fysisk møde i år, og det var d. 13/2-2016 i København hos
Inge. Det er dyrt at rejse, så vi foretrækker at ringe, skrive sms-er eller mails til hinanden,
hvis det ikke er så vigtige og omfattende punkter, vi skal snakke om.

Kirsten har besøgt Dronninglund-gruppen d. 12-13/12-2015. Det blev holdt hos Marianne
og Hans i deres hyggelige hjem ved den store skov. Ved mødet snakkede vi om julen og
fik sunget en masse julesange. Dejligt at lære gruppen nærmere at kende. Der blev også
tid til en tur i skoven og til at se Mariannes atelier. Da der er langt til Hovedgård fra
Dronninglund, overnattede Kirsten hos Marianne og Hans, så der blev tid til mere snak.

I februar havde vi den store glæde at kunne fejre Bethlehems-gruppens optagelse i den
store internationale Tro og Lys-familie. Gruppen blev anerkendt officielt for sit utrættelige
arbejde med at skabe en stabil Tro og Lys-gruppe, der kan være et mødested for
udviklingshæmmede, deres familie og venner. Stort og hjerteligt tillykke! Vi havde en skøn
fest, hvor der kom mange mennesker – både medlemmer af menigheden og medlemmer
af Tro og Lys. Nogle Tro og Lys-medlemmer kom fra andre grupper – endda fra Sverige,
hvor vi fik besøg af provinskoordinatoren Berit og Sveriges Tro og Lys-leder Anne Mette.
Vi fik også en lykønsknings-hilsen fra Tro og Lys´s internationale leder Ghislain du Chéné
og nogle tegninger og hilsner fra Ellen Sand og Nordstrandgruppen i Norge, som beder for
Bethlehemsgruppen. Dejligt!

I Midtjylland er der også sket en del siden sidste generalforsamling: Der er blevet holdt
flere Tro og Lys-gudstjenester og sammenkomster – dels på Samsø og dels i Tilst, hvor
Hannah bor i et bofællesskab.

På Samsø holdt vi en advents-gudstjeneste d. 29/11 i Tranebjerg, hvor der udover
udviklingshæmmede og deres familie og venner fra Samsø også deltog en større gruppe
flygtninge, som Johannes og Elisabeth har fået kontakt med. Der ligger nemlig et
asylcenter på Samsø. Én af familierne har et handicappet barn, så det var meget naturligt
at deltage, men mange andre kom og gav lidt mellemøstligt kolorit til vores gudstjeneste.
Vi lavede krybbespil, hørte læsninger på flere sprog, sang og dansede. Efter
gudstjenesten var der sammenkomst i Johannes´ og Elisabeths præstegård i Nordby, og
dér kom der mere sang og dans. Vi hørte også nogle syriske kristne sange. Spændende!
I Tilst har vi holdt to Tro og Lys-gudstjenester/sammenkomster – først d. 26/9-2015 og
senere d. 12/3-2016. Vi har været heldige at få lov til at bruge aktivitetscentret til det
bofællesskab, hvor Hannah bor. Det er lige ved siden af hinanden. Vi har haft
aktivitetscentret for os selv, og dér har vi holdt gudstjeneste og hygget os sammen. Begge
gange har p. Erik stået for gudstjenesten – d. 26/9 blev han assisteret af hans datter Sara,
men d. 12/3 kunne hun desværre ikke komme med. I stedet havde vi Hannah til at
assistere, og hun delte med stor iver brød ud ved nadveren – støttet af Johannes.
Vi var så heldige at have besøg af Birgitt fra Norge (én af lederne fra Tro og Lys, Norge).
Hun havde sit dukketeater med, som hun brugte til at fortælle historien om tilblivelsen af
Tro og Lys i Lourdes 1971. Det blev en stor succes, og Hannah ville meget gerne have, at
Birgitt kom igen! Dukketeatret var også godt for mange af de andre fremmødte, da mange
ikke kendte Tro og Lys´s historie. På den måde fik vi lavet lidt oplysningsarbejde, som vi i
Tro og Lys kalder ”formation”.

Provinsrådet for Tro og Lys, ”Nordlysene”, har holdt ét møde, hvor Kirsten deltog. Dette
møde blev holdt d. 23-25/10-2015 i Ås, Norge. Vi skal snart have et møde til – nemlig d.
29/4-1/5-2016 i Estland. Vi har drøftet, hvorledes det går rundt omkring i provinsen, hvor vi
har kikket på økonomien og forskellige arrangementer, der skal være i fremtiden. I Estland
skal vi bl.a. snakke om den kommende provins-generalforsamling i 2017, som skal
afholdes i Danmark på Magleås. Vi skal bl.a. have valgt et nyt provinsråd. Berit vil ikke
fortsætte længere som provinskoordinator, så vi må lægge hovederne i blød for at finde en
ny leder. Bøn er også vigtig! I kan læse mere om, hvad der foregår i provinsen ved at gå
ind på provinsens hjemmeside: http://northernlightsprovince.com/

Angående Dronninglund-gruppen:

Gruppen, der består af Marianne, Hans, Dorthe og Ole, har sendt bestyrelsen en lille
beretning med billeder efter hvert møde, hvor de fortæller om, hvad de har lavet.

Billederne vil blive lagt ind på vores hjemmeside. Gruppen har deres egen rytme og
mødefrekvens og bruger flere kreative midler, når de fordyber sig i de forskellige højtider
og temaer.
Lænken til nyheder fra Nordjyllandsgruppe er
http://www.trooglys.dk/tro-og-lys-i-nordjylland.html

Fra Vesterbro-gruppen beretter Inge Rønnow:

Vor gruppe er meget trofast og kommer måned efter måned. Vi har glæde af at bruge
Guidelines til at gå ”HÅND I HÅND”, og spørgsmålene til gruppen giver også mange gode
tanker, som vi deler med hinanden - såsom vort venskab og vor brug for at blive holdt i
bøn. Både Oblatfædrene og Jesu Små Søstre holder os i bøn, og det er vi taknemmelige
for . Hvert år holder vi vort oktobermøde i Herlev og fejrer Fr. Michaels fødseldag - dette år
særligt, da han blev 90 år! Fr. Michael holdt selv vor messe. Vi er også taknemmelige for,
at P.Allen, der trofast kommer og holder messe for os, trods alle de gøremål han har. I
november fik vi en god snak om alle vore kære Tro & Lys medlemmer i Himlen. De ”nye”
Tro & Lys folk blev grebet over at høre om så mange fine menneskers livshistorie. Kort før
jul mødtes vi og fejrede jul sammen med dans om juletræ og en lille gave til hver. I januar
fik vi igen en dyb snak om økumeni og smerten ved ikke at kunne gå til fælles kommunion,
når vi alle har det til fælles, at Jesus er vor Gud. De, der kunne, deltog også i Den store
kirkevandring i ugen for de kristnes enhed. I februar havde vi den glæde at fejre
Bethlehemskirkens Tro & Lys gruppes officielle godkendelse. I marts havde vi vor årlige
basar til fordel for Solidaritet i Tro & Lys. Det er en præstation, da vi ikke bliver yngre.
Ugen efter, palmesøndag, mødtes vi med Bethlehemsgruppen. Vi gik under gudstjenesten

ud på Nørrebro med palmegrene og lovpriste i sang Jesus. Til kirkekaffen havde vi en
minibasar og fik fra de to basarer sendt ca. 5500 kr. TAK til alle der bidrog! Når I læser
dette, er mange af os sammen på Magleås, og det næste vi forbereder er ”Himmelske
dage” (kirkedage i København, hvor vi får en plads i Bethlehemsteltet.) Og så ser flere af
os frem til TRO & FÆLLESKABSRETRÆTEN I VADSTENA! ALT GODT!

Fra Bethlehems-gruppen beretter Simon:

Vores lille gruppe har nu en trofast kerne af 10 eller flere. Det er unge mennesker. Sara og
hendes familie og Amalie og Elisabeth og deres lille søster Chiara og familien. Alle
medlemmer har meldt sig til vores årsretræte og Tro og Fælleskabsretræte i år. Vi er
meget glade for at Betlehemskirkens menighed bakker fint op omkring vore aktiviteter og
inkluderer os.

Fra Samsø/Tilst-gruppen beretter Johannes og Elisabeth:

Hannah viser meget stor glæde og forventning til Tro og Lys, taler rigtig
ofte om Tro og Lys, og hvornår vi skal have det igen. Vi har besluttet
fremover at koncentrere Tro og Lys sammenkomsterne om Tilst, hvor
Hannah bor. Det er lettere, og flere af hendes naboer kommer nu også
med. Der er udsigt til, at vi kan bruge mere rummelige faciliteter lige ved
siden af Hannahs bofællesskab Kilebo. Vi glæder os over den opbakning,
som vi oplever, fra Kirsten, Dorte og jer, der tager turen til Tilst. Tak til
Erik for at have sat os i gang og som sammen med Sara har taget turen til
Jylland. Vi glæder os til at se jer fremover. Én ting er sikker: vi får
pølsehorn før gudstjenesten!
Tro og Lys, Danmark, er en forening i vækst. Der er kommet nye medlemmer til
foreningen, og vi har nu to internationalt anerkendte Tro og Lys-grupper. Der er masser af
liv og gode initiativer rundt omkring i landet. Vi har haft besøg af Tro og Lys fra Norge og
Sverige, og det kommende år skal vi forberede os på at afholde generalforsamling for

vores provins ”Nordlysene” Det kræver noget planlægning og noget forbøn, så vi får en
god generalforsamling og får valgt et godt nyt provinsråd. Men først og fremmest skal vi
bede om, at Tro og Lys må vedblive at være et dejligt og inkluderende fællesskab, hvor
vores udviklingshæmmede medlemmer er i centrum. Lad os gå hånd i hånd med Jesus og
med hinanden!

Inge Switon Rønnow, Simon Gough og Kirsten H. Jørgensen
Bestyrelse for Tro og Lys, Danmark.

Ad. 6: Revideret årsregnskab og godkendelse af dette.
Simon Gough, som er kasserer sendte følgende regnskab og budget.
Tallene for Tro og Lys Danmark år 2015
indtægter 36502
udgifter 58373
Årets resultat -21871
Egenkapital 73104
Budget for 2016
indtægter 95854
udgifter 99585
Dette er et lille overslag over tallene, så hvis man vil gå i detaljer, kan man henvende sig til
Simon for at få tilsendt regnskabet.

Ad. 7: Vedtægtsændringer (hvis aktuelt) samt forslag fra bestyrelsen.
Disse skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen, hvorefter de tages
op til afstemning på den kommende generalforsamling.

Her har ikke været vedtægtsændringer, som gør dette punkt aktuelt.
Ad. 8. Indkomne forslag fra medlemmerne.

Forslag til generalforsamlingen – samt forslag angående nye medlemmer til
bestyrelsen og forslag om evt. udvidelse af bestyrelsen – sendes til bestyrelsen senest
14 dage før, så medlemmerne kan tænke over det inden generalforsamlingen.

Dette blev taget til efterretning.
Ad. 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. Simon er på valg men vil gerne modtage genvalg.
Simon blev enstemmigt valgt som kasserer uden hjælp fra
stemmetællerne.
Rita blev 1. suppleant. Marie blev 2. Suppleant, da det er godt med
et garvet medlem af Tro og lys på en af tillidsposterne.
Inge og Kirsten var ikke på valg i år, så derfor er de ikke nævnt i
denne sammenhænge.
Her skal lige tilføjes, at referenten af en eller anden grund ikke
noterede sig, hvem der blev suppleanter sidste år, hvilket hun
beklagede meget.

Ad. 10: Valg af revisor: Revisoren skal være en regnskabskyndig person, der
ikke er nærtstående til formanden af bestyrelsen eller kassereren, hvilket
heller ikke er tilfældet. Derfor har man et professionelt revisorfirma til at hjælpe
til med regnskabet.

Her er Tro og lys gået i samarbejde med Mer revision for at lette
arbejdet med regnskabet.

Ad. 11. Fastsættelse af kontingent.
Det nuværende kontingent på 225 kroner for enlige og 400 kroner for familier
blev enstemmigt bibeholdt.

Ad. 12. Evt.

Her følger en opsummering af, hvad der var at sige om dagene i år samt forslag til den
kommende retræte. Derfor tillader referenten at indsætte og flytte rundt på evalueringen,
så nogle af punkterne får relevans andre steder i referatet, samt med enkelte ændringer i
teksten.

Evaluering af Tro og Lys-generalforsamling den 22. maj 2016.

Kommentarer til den:

-

Generalforsamlingen var noget lang ifølge nogle af deltagerne. Måske kunne man
nøjes med at dele årsberetningen ud, men der var også protester mod dette. Alle er
ikke i stand til at læse ret godt, Men årsberetningen kan måske gøres kortere.

Retræte:

-

-

-

-

Meditativ dans foreslås flyttet fra søndag formiddag til søndag eftermiddag, så
evalueringen i stedet kan være søndag formiddag. Nogle er nemlig taget afsted
søndag eftermiddag, hvor evalueringen normalt ligger.
Overvejelser om Tro og Lys-generalforsamling og retræte måske kan flyttes til en
anden weekend, da St. Bededagsferien ofte har konfirmation, og nogle af os kan
således blive forhindret i at deltage i dem, hvis vi har familiemedlemmer, der skal
konfirmeres, og vi gerne vil være sammen med vore Tro og Lys-venner.
Bestyrelsen for Tro og Lys undersøger sagen angående næste år.
Overvejelser om vi skal finde et andet sted for vores generalforsamling og retræte,
da det har været noget trangt i Gæstehuset i år, når vi alle sammen var samlet.
Dejligt med mange deltagere, men støjniveauet bliver meget højt under måltider og
fest, og det er vi nogle stykker, der har svært ved at klare. Forslag som Åsebakken,
Emmaus, St. Magleås, Ømborgen kom frem. Muligvis kan vi også gøre det
anderledes med udnyttelsen af de lokaler, vi lejer, således at vi spiser i to grupper;
én i Gæstehuset og én i Lille Magleås. Festlokalet kan måske være Den Blå Sal i
Annexet og hyggerummet være i Gæstehuset. Bestyrelsen arbejder videre på
sagen. Vi bliver måske flere næste år med den megen omtale i Kristeligt Dagblad!
Det er godt med messerne, og der var rigtig god mad.
Godt med gåtur med Simon (Tom).

Tak for en dejlig weekend! Kirsten H. Jørgensen (referent af evaluering v.hj.a. Ulla
Mollerup)

Det foreløbige referat er afsluttet den 4. maj 2016 af Rita Cecilie Varmby.

