Referat af
VEOKs 1. ordinære generalforsamling 16. marts 2003

Der var 39 medlemmer til stede.
Formand Bent Raith bød velkommen, gav udtryk for at det var dejligt, så mange var mødt
op.
Desværre måtte p. Anton Dekkers foredrag aflyses på grund af sygdom.
Børge Mannov ville i stedet komme med et kort oplægt om en arbejdsgruppe vedr.
Kirkeretten. Formanden præsenterede bestyrelsen.
Valg af stemmetællere
Andrea Cecilie og Michael Sterll blev valgt.
Valg af dirigent
Birgit Sterll blev valgt, efter forslag fra bestyrelsen. Konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Formandens årsberetning
Læs formandens beretning nedenfor.
1. Der var ingen spørgsmål til baggrunden for foreningen
2. Sigtet med foreningen:
På et spørgsmål om hvem der udtaler sig på foreningens vegne, svarede
formanden, at det afhænger af hvad der bliver spurgt om. Alle kan udtale sig
som enkeltpersoner, men er det forenings relaterede spørgsmål, skal det
forelægges i bestyrelsen i forhold til vedtægterne.
Flere medlemmer gav udtryk for ønsket om at foreningen får en skarpere
profil og bliver mere rebelsk. Børge Mannov mente at vi kunne øve pression
ved at standse vores kirkebidrag. Hvis tilstrækkelig mange gør det, vil man i
Rom begynde at undre sig.
Kristine Fog – Morrisette mente også vi skal øve en vis form for pression, og
hermed prøve at forhindre at andre menigheder skal opleve det samme som

menighederne på Grønland, i Aalborg og Lyngby har oplevet
præsterokeringer.
Flere medlemmer tilsluttede sig dette, men det skal håndteres ordentligt. Der
blev givet udtryk for at vi er oppe mod traditionalister, som mener at
nytænkning er djævelens værk.
Formanden gav udtryk for, at det var vigtigt at lære at kravle for man gik, og
at vi foreløbig skulle finde vore egne ben.
Mange gav udtryk for at være interesserede i debatten og dialogen. Det
vigtige er at debatten er åben og uden fastlagte meninger. Ligeledes er det
vigtigt at alt kan diskuteres og at rummeligheden og ytringsfriheden sikres.
Retten til at ytre sig frit er en menneskeret og gælder selvfølgelig også for
katolikker.
Der blev gjort opmærksom på at det var ønskeligt med flere unge og
indvandrere i foreningen. Indvandrerne har ofte deres egne grupper, og de
unge med familie har ofte ikke tid.
Der var også en debat om hvorfor der som medlemmer af ikke-katolikker kun
kan optages ægtefælle og ikke også samlever/partner. Formanden
forklarede, at dette er valgt med vilje ud fra de erfaringer der er gjort under
sagen mod p. Nibler, hvor Biskoppen ikke anerkendte underskrifter fra ikkekatolikker. Der er endvidere valgt at skrive ægtefælle da begrebet
samlever/partner ikke eksisterer i den katolske kirke. Flere gjorde sig dog til
talsmænd for at også ikke-katolikker, som ikke var gift med en katolik burde
kunne blive medlem.
3. Der var ingen spørgsmål til forløbet for foreningen indtil nu.
4. Fremtiden.
De forslåede nedsatte debat/arbejdsgrupper skal sætte sig et mål, der skal
nås inden en bestemt dato, og der skal med jævne mellemrum aflægges
situationsrapport til hjemmesiden. Hver gruppe skal have en
administrator/tovholder.
Debat og dialog skal være med alle katolikker og ikke kun med biskoppen.
Det skal sikres at de resultater grupperne kommer frem til gennem
bestyrelsen formidles til pressen. Flere medlemmer gav udtryk for, at det
ikke kun skulle være en snakkeklub.
Børge Mannov kom med et oplæg til de tanker han gør sig med hensyn til en
gruppe der skal arbejde med Kirkeretten. Han foreslog en international

koordination der kunne medføre fremstillingen af et dokument som kirken må
og skal tage stilling til. I den forbindelse efterlyste han frivillige til at
oversætte kirkeretten der ikke findes på dansk.
5. Hvervegrupper:
Blev ikke drøftet i enkeltheder, men det blev foreslået at medlemmerne
kunne holde møder f.eks. 1 gang månedligt i forbindelse med søndags
messen i forskellige kirker og samtidigt efter messen – i forståelse med
præsten - agitere for foreningen.
Herefter blev formandens beretning vedtaget.
Regnskabsaflæggelse
Da foreningen ikke har eksisteret i et år, er der kun et foreløbigt regnskab at
fremlægge
Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Godkendelse af budget
Det vedhæftede budget blev godkendt.
Kassereren bemærkede at hvis vi er mere end 300 medlemmer, kan vi få en
skattefradragsordning, ligesom det så også bliver muligt at få oprettet 10 års
kontrakter.
Fastsættelse af årskontingent for kommende regnskabsår
Forslag om at hæve kontingentet til kr. 100,-/år blev vedtaget
Valg af formand
Bent Raith blev genopstillet og enstemmigt valgt.
Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Monique Buch og Børge Mannov var på valg og blev genvalgt.
Som ny kandidat opstillede Eva Antkowiak som blev valgt.
Bestyrelsen består herefter af i alt 6 medlemmer
Begge suppleanter Martin Ghisler og Sebastian Horch blev genvalgt.
Valg af revisor og suppleant
Revisor Jens Buch og suppleant Peter Raith – genopstillede og blev valgt
Eventuelt
Der fremkom ønsker om at mødes oftere end til generalforsamlingen. Vi kunne evt.
afholde et sommermøde som et havemøde på et mere selskabeligt plan, og/eller
temamøder med foredrag og diskussion.

Formanden afsluttede mødet og udtrykte ønsket om, at alle de gode idéer og intentioner
nu også blev omsat i handlinger og frem for alt med deltagelse af medlemmerne. Kun
gennem medlemmernes aktive medvirken opnås foreningen formål: at være debat- og
dialogforum i den danske katolske kirke.

Formandens beretning ved VEOKs 1. ordinære generalforsamling 16. marts 2003

Det andet Vatikankoncils beslutninger gav for 35 år siden mulighed for fornyelser og mere
åbenhed i kirken. Det synes efterhånden - i hvert fald på visse punkter - at være glemt
eller være gemt godt bort. De vinduer som koncilet åbnede - og som gav frisk luft i kirken
og spredte begejstring og optimisme hos mange katolikker som efterhånden havde tabt
troen på kirkens overlevelse - blev et efter et lukket igen. Ja der er i visse kredse opstået
direkte modstand mod det andet Vatikankoncil, der betragtes som ulovligt eller ligefrem
djævelens værk. Også i den katolske kirke i Danmark har der længe hersket utilfredshed
og frustration over den måde vores bispedømme efterhånden har udviklet sig på.
Denne langsomme kvælning af ønsket og håbet om åbenhed og frihed og reformvilje
indenfor den romersk katolske kirke har medført en verdensomspændende bevægelse af
katolikker, som ikke er revolutionære, men såmænd blot ønsker at fastholde kirken på det
den selv har vedtaget på det andet Vatikankoncil. Disse bevægelser omfatter ikke kun
lægfolk, men også mange præster og nonner.
I Danmark har sådanne bevægelser ikke været repræsenteret, selv om det har ulmet i
det katolske bagland. Der har latent været et behov for en organiseret opposition der
kunne udgøre en debat- og diskussionspartner til den officielle kirke, men om det nu
skyldes resignation eller den almindelige danske flegma, så var det altså først i løbet af
sidste år at begivenhederne tog fart. Dråben der fik bægeret til at flyde over var
begivenhederne omkring fyringen af pastor Nibler i Lyngby. Måden det blev gjort på, den
manglende indfølingsevne overfor hvad man kan tillade sig i dagens Danmark, fraværet af
omsorg og hensyn til en trofast kirketjener, den totale tilsidesættelse af såvel
menighedens som menighedsrådets ønsker og indstilling, harmede tilstrækkeligt mange til
at sige: nu må der gøres noget

sådan kan det ikke blive ved med at fortsætte.

Det førte så til dannelsen af vor forening, der jo som bekendt fik navnet: "Vi er også
kirken". Læg mærke til den bestemte form af kirken: vi har hermed villet betone, at vi ikke
er vores egen kirke, men hører til i kirken, altså den katolske kirke i Danmark. Det har hele

tiden været magtpåliggende for foreningens stiftere, at vi vil arbejde indenfor kirken og
med kirken. Vi ønsker ikke at stå udenfor kirken eller modarbejde kirken.
Indenfor kirkens rammer ønsker vi at udgøre et åbent debatforum, hvor alt kan
debatteres og behandles uanset om den officielle kirkes holdning til nogle emner kan
være, at det kan ikke diskuteres. Det er vigtigt at understrege, at det er den åbne debat og
ikke de færdige løsninger vi går efter. Vi har brug for samtale og diskussion om hvordan
kirken kan løse sine opgaver i den tid vi lever i, idet det er forudsætningen for at folk vil
lytte til kirkens stemme.
Der er selvfølgelig nogle basale ting vi ikke ønsker at sætte spørgsmålstegn ved, men
måden hvorpå de udlægges og konsekvenserne heraf kunne for så vidt godt diskuteres.
Det er i øvrigt ikke de mere teologiske emner der interesserer os nu
jo også præg af at være blevet dannet af pragmatiske lægfolk,

foreningen bærer

men mere jordnære

problemer vi alle som katolikker støder på i vores kirkelige hverdag. Det er f.eks. lægfolks
indflydelse i kirken, præsteforflyttelser, gengiftes adgang til kommunionen, kvinder og
mænds ligestilling i kirkelige hverv, muligheden for andre kristnes adgang til modtagelsen
af kommunionen og selvfølgelig det at fastholde kirken på den kurs som det andet
Vatikankoncil udstak. Altså jordbundne og realitetsnære emner, idet vi ikke ønsker at være
en diskussionsklub for mere højtravende teologiske teorier.
Efter nogle indledende møder i september/oktober sidste år

hvor vi bl.a. arbejdede

med vedtægterne og programerklæringen - afholdt vi den stiftende generalforsamling den
17. november. Her blev i alt 5 personer valgt til bestyrelsen, hvoraf jeg blev valgt til
formand. Efterfølgende konstituerede vi os med Monique Buch som næstformand, Merete
Skov-Hansen som sekretær og Kristine Fog-Morrissette som kasserer. Det sidste medlem
af bestyrelsen er Børge Mannov, så kvinderne udgør altså flertallet i bestyrelsen. Ifølge
vore vedtægter kan vi være 7 medlemmer i bestyrelsen, så vi håber at vi her i dag kan
supplere med yderligere 2 medlemmer, gerne fra andre egne af landet, - og selvfølgelig
også gerne kvinder.
Lige fra starten har vi været enige om, at vi ville bruge internettet som vort primære
samlingspunkt, idet vi her på en effektiv og billig måde kan kommunikere med vore
medlemmer, ja med hele verden. Da vi var klar over, at der fra første færd ville blive rettet
kritiske søgelys mod os, var det af stor betydning at denne hjemmeside var rimeligt
færdiggjort før vi officielt gik i luften. Det gjorde vi så den 4. og 5. december og allerede
den 6. december var vi på TV skærmen, idet vi blev interviewet af Claus Hagen Petersen i
udsendelsen "Dead-line" på DR2. Det blev et pænt og sobert indslag på 7 minutter, som
teoretisk burde være blevet set af ca. 100.000 mennesker.

Siden den stiftende generalforsamling har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder og afsendt et
utal af e-mails til hinanden. Vi har udsendt hvervebreve til interessekredse, alle
menighedsråd og pastoralrådsmedlemmer, og har noteret tilbagemeldingerne, som vi
måske nok synes der kunne have været nogle flere af. Egentlige hvervekampagner har vi
ikke startet endnu, og hører gerne her i dag om der er nogle gode idéer hertil. Vi er i dag
123 medlemmer, og de er fordelt geografisk over hele landet. Ca. 58% er fra
Storkøbenhavn, 28% fra Sjælland, 11% fra Fyn/Jylland og 3% fra Udlandet. Det er
bestyrelsens klare mål at øge medlemsantallet betragteligt, og herunder at få en større
fynsk/jysk andel.
To begivenheder i den forløbne tid siden stiftelsen vil jeg også nævne her. Den første
var et møde med biskop Kozon den 17. januar som var kommet i stand på vores initiativ.
Med til mødet

som blev afholdt på biskoppens kontor - havde jeg vor kasserer Kristine

Fog-Morrissette. Udover officielt at præsentere biskoppen for den nye forening, havde vi
forberedt en række spørgsmål og emner vi ville diskutere med ham. Mødet forløb på en
venlig og værdig måde, selv om vi ikke fik svar på alle vore spørgsmål, idet der er emner
biskoppen enten ikke ville udtale sig om eller som han sagde ikke kunne diskuteres. Et
resumé over mødet er lagt ud på vor hjemmeside. For den gode ordens skyld skal jeg
tilføje, at det har været forelagt biskoppen før det er offentliggjort.
Den anden begivenhed var et møde på Islamisk Kristen Studiecenter i København
den 4. marts, hvor vi var inviteret til at deltage i et diskussionspanel om "Nytænkning
blandt jøder, muslimer og kristne". Vi havde bedt pastor Nibler om at komme med et
oplæg fra vor side, og i den efterfølgende diskussion var det interessant at notere, at der
blandt jøder og muslimer tilsyneladende hersker samme ønsker som hos os om reformer
der gør kirken mere tidssvarende. Interessant var det også, at Katolsk Orienterings
redaktør var til stede, så måske kan vi i et kommende nummer af KO læse om dette
møde.
De første måneder har vi brugt til at tilrettelægge administrationen og udbygge
hjemmesiden, og er nu klar til at gøre mere med vor egentlige opgave: at være et
debatforum. Vi har på vores hjemmeside lagt temmelig mange sider med
baggrundsartikler, ligesom vi har oversat de vigtigste sider til tysk, engelsk og fransk. Vi
har etableret links til tilsvarende foreninger i udlandet, ligesom vi har fået nogle personlige
kontakter. Dette gælder især vore nabolande: England, Tyskland, Norge og Sverige, men
gennem nettet er vi som sagt i kontakt med hele verden.
Vores hjemmeside er som allerede nævnt en vigtig faktor i foreningen. Her er der
mulighed for 2-vejs kommunikation, ligesom vi har plads nok til mere uddybende at kunne

forklare vore synspunkter og give baggrund og information for foreningens formål og virke.
Det er vort mål at hjemmesiden

som er vort ansigt udadtil

hele tiden skal tilføres nyt

og aktuelt stof. Der er plads til debatindlæg, læserbreve ligesom der kan følges op på
aktuelle og relevante artikler der har været bragt i den hjemlige eller verdenspressen. Det
er imidlertid et stort arbejde at holde hjemmesiden aktuel og levende, og vi har derfor brug
for frivillige der vil bidrage med indlæg og vedligeholdelse, ligesom vi kan bruge folk med
EDB faglig viden. På et tidspunkt får vi også brug for en egentlig redaktør af hjemmesiden,
så derfor hermed en opfordring til alle vore medlemmer om at melde sig med hjælp.
Vi har endvidere forsynet hjemmesiden med en række henvisninger
links

også kaldet

til flere for vor forening aktuelle og relevante sider, bl.a. den katolske kirke i

Danmark. De af vore medlemmer der ikke har adgang til internettet må vi selvfølgelig
opretholde kontakten til med almindelig post, selv om det er betydeligt mere tidskrævende
og medføre portoomkostninger. Skulle der være nogen tilstede her i dag der ikke kender
vor hjemmeside, kan jeg kun anbefale disse at slå op på denne side: www.veok.dk.
Bestyrelsen er selvfølgelig altid åben for forslag til udbygning og forbedring af vor
hjemmeside.
Den programerklæring vi vedtog på det stiftende møde, har vi siden revideret en
smule, sidste gang på bestyrelsesmødet den 16. februar. Da den oprindelige formulering
viste sig at afholde nogle forsigtigt interesserede fra at melde sig ind i foreningen, valgte vi
at ændre formuleringen af hvad vi arbejder for, fra at være: "Vi arbejder bl.a. for:" til "Med
henblik på nødvendige reformer ønsker vi en åben debat om bl.a:". Det skulle således
klart udtrykke at det vi erklærer at vi arbejder for er at skabe debat om nogle emner, og
ikke et udtryk for færdige meninger.
For nylig har vi udsendt information om dannelsen af debatgrupper om forskellige
emner som vi ønsker at inddrage flest muligt af vore medlemmer i. Følgende emner er i
første omgang udvalgt: Det første: "Det andet Vatikankoncil

i teori og praksis" det andet

om "Kirkeretten" og et tredje om "Nadverfællesskab". Endvidere ønsker vi tilmelding til en
arbejdsgruppe der skal beskæftige sig med hvervning af nye medlemmer til foreningen.
Vi har stort set ikke modtaget nogle tilbagemeldinger, og håber derfor at der her på
vor generalforsamling i dag kan komme nogle udmeldinger, ligesom vi gerne hører forslag
til andre emner samt måden hvorpå vi rent praktisk kan afvikle disse debatgrupper på. Kan
vi f.eks. gøre det elektronisk? Det ville jo gøre det muligt at alle kan deltage med et
minimum af rejsetid. Under alle omstændigheder vil jeg kraftigt opfordre vore medlemmer
til også her at være aktive og melde sig, idet vi ikke i bestyrelsen anser det for vor opgave
at stå for alle aktiviteter selv. Vi ønsker bidrag fra flest mulige af vore medlemmer.

I den forbindelse vil jeg også gerne efterlyse medlemmer som frivilligt vil hjælpe med
oversættelse af vigtige artikler eller tekster fra engelsk, tysk og fransk, så vi kan få udvidet
vor kapacitet på dette felt. Det er et vigtigt område, idet vi har brug for oplysning og
informationer om hvad der rører sig i verden omkring os - herunder selvfølgelig især den
katolske

for oplysning er en forudsætning for at mennesker kan tale sammen på lige

fod.
Til slut vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for deres beredvillige indsats der
jo er gjort på bekostning af andre interesser. Dette gælder ikke mindst Merete som er vor
sekretær og Kristine som tager sig af medlemskartotek og pengekasse, to jobs som det
traditionelt altid er svært at finde frivillige til. Endvidere en stor tak til Sebastian Horch som
er bestyrelsessuppleant og har gjort et stort arbejde som webmaster af vores hjemmeside.
Endelig tak for råd og dåd til de herrer Nibler og Dekkers.
Til allersidst endnu en opfordring til alle vore medlemmer: gå ud og udbred
kendskabet til vor forening og skaf nogle flere medlemmer. Det er vigtigt for os at blive et
stort antal medlemmer og så bredt sammensat som muligt. Det er vigtigt for vor
gennemslagskraft. Vi er oppe imod stærke kræfter der gerne vil bagatellisere og overhøre
os, men dette kan vi vanskeliggøre ved en stor tilslutning. Skulle der her i dag være nogle
tilstede som ikke er medlemmer tager vi gerne imod indmeldelser.
Jeg håber endvidere at man har noteret sig bestyrelsens mange opfordringer til at
være med på den ene eller anden post, og at den nye bestyrelse vi skal vælge i dag, får
rigtig mange henvendelser om hjælpende hænder.

Vi Er Også Kirken
Bent Raith
formand

Sidst ændret den 21.03.03
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