Referat af Vi er også Kirkens
Generalforsamling den 21. marts 2004
Mødet blev indledt af formand Bent Raith, der takkede pastor Reinhold Sahner, for at han
lagde menighedslokaler til mødet. Der var 21 medlemmer af VEOK til stede, og to gæster.
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Valg af stemmetællere
Sebastian Horch og Michael Sterll blev valgt
Valg af dirigent
Bestyrelsen indstillede Martin Ghisler, der blev valgt med akklamation
Formandens årsberetning
Bent Raith indledte med en hilsen fra pastor Anton Dekkers, der har været alvorligt
syg i januar og februar, og derfor ikke har haft mulighed for at kommunikere med
folk i Danmark. Herefter fremlagde Bent Raith sin årsberetning, der vedlægges
som bilag til dette referat. Beretningen blev vedtaget med akklamation.
Regnskabsaflæggelse
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Jens Buch og godkendt af
generalforsamlingen
Indkomne forslag
A. Deltagerdiskussion om VEOK med udgangspunkt i vedlagte
beslutningsforslag. De medlemmer, der ikke vil deltage i generalforsamlingen,
bedes indsende deres kommentarer til sekretæren før mødet. Det vil så blive
medtaget. Bent Raith fremlagde bilaget og oplæste indlæg fra 5 medlemmer,
hvoraf de 4 ikke deltog i generalforsamlingen. Herefter opfordrede Bent Raith
til debat omkring de 2 beslutningsforslag.
Eva Antkowiak, der er det eneste medlem i bestyrelsen, der ikke er fra
Sjælland, bad om ordet og fremlagde i 20 minutter sine synspunkter på sin
deltagelse i VEOKs arbejde.
Dirigenten drejede herefter emnet tilbage til beslutningsforslaget og der var
mange kommentarer fra Generalforsamlingen. Omkring kirkeskatten var der
medlemmer, der var uenige i bestyrelsens forslag, og medlemmer, der var
enige. Der kom forslag om at VEOK også blev skattemæssige godkendt som
katolsk forening, hvortil Kristine Fog-Morrissette oplyste, at det kræver at vi er
omkring 300 medlemmer, hvoraf mindst 100 enten melder sig til gavebreve
eller til 10-års kontrakter. Da vi p.t. er ca. 150 medlemmer, lød opfordringen
derfor til at skaffe flere medlemmer i 2004. Der kom et 20 punkts forslag til
emner, som bestyrelsen kan beskæftige sig med i 2004. Der blev efterlyst flere
teologiske arrangementer evt. via aftenskoleloven. Her gjorde et medlem
opmærksom på Magleås sommerprogram.
Der var en debat om, hvorvidt den katolske kirke nogensinde har været eller
kan blive demokratisk i sin struktur, og et medlem gjorde opmærksom på at der
i middelalderen faktisk fandt valg af bl.a. biskopper sted lokalt, der
efterfølgende næsten uden undtagelse blev godkendt af Paven.
Der var støtte til at bestyrelsen arbejdede videre med både punkt A og B i det
fremsatte forslag.
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Kristine Fog-Morrissette spurgte generalforsamlingen omkring medlemskab af
de internationale organisationer ”We are Church”, der forudsætter at VEOK fra
at være et forum for muligheden for debat, gør mange af emnerne til reelle
programpunkter, hvilket vil være en skærpelse af foreningens profil. Flere fra
generalforsamlingen foreslog at bestyrelsen lavede et oplæg, som kunne
udsendes til foreningens medlemmer. Generalforsamlingen foreslog også at
en-to fra bestyrelsen deltog i det kommende internationale møde, for at danne
sig et indtryk af den internationale organisation. Mødet finder sted den 23. –
25. april.
Godkendelse af budget
Budget for 2004 blev godkendt
Fastsættelse af årskontingent for kommende regnskabsår
Bestyrelsen indstillede at kontingentet holdes uændret på kr. 100,- for 2005. Det
blev vedtaget enstemmigt.
Valg af formand
Nuværende formand ønsker ikke genvalg. Bent Raith begrundede sin afgang og
meddelte, at han gerne fortsætter i bestyrelsen, hvis han blev valgt. Bestyrelsen
indstillede Kristine Fog-Morrissette. Da det er ikke var andre kandidater blev
Kristine Fog-Morrissette valgt med akklamation.
Valg af 4 - 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
A. På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer som er villige til genvalg, men som også
gerne giver plads til nye bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Kristine Fog-Morrissette og Bent Raith. Yderligere er der jf.
vedtægterne plads til endnu ét medlem.
Bent Raith, Gitte Mondrup og Michael Sterll blev valgt. Da antallet af
kandidater stemte med antallet af kandidater, var der ikke kampvalg.
B. En suppleant er villig til genvalg, en yderligere skal vælges. Sebastian Horch
stillede sin plads til rådighed og tilbød samtidig at fortsætte som web-master.
Der blev opstillet to kandidater:
Martin Ghisler og Philip Palmer Jørgensen, som blev valgt.
Valg af revisor og suppleant
Revisor er villig til genvalg, en suppleant skal vælges
Peter Raith og Sebastian Horch blev valgt
Eventuelt
Ingen kommentarer

Herefter var der en kort pause inden Michael Sterll fik ordet.
Efter det ordinære møde orienterede Michael Sterll om arbejdet i kirkeretsgruppen på en
utrolig spændende måde. Generalforsamlingen opfordrede ham til at holde et helt møde
om emnet, hvor der vil være lejlighed til dialog og diskussion. Michael foreslog at det blev
til efteråret 2004. Kirkeretsgruppen består af Michael Sterll og Børge Mannow, og han
efterlyste flere deltagere. Opgaven består mest i læsning og e-mail korrespondance lige
nu. På mødet meldte Eva Antkowiak og Ulla Sander Olsen sig.

Bilag

Formandens beretning
ved VEOK’s 2. ordinære generalforsamling 21. marts, 2004
Et år er nu forløbet siden vi havde vores sidste generalforsamling. Det har været det
første hele arbejdsår som vi nu kan se tilbage på og prøve at vurdere vor
arbejdsindsats: hvor langt er vi nået? – hvad har været godt? – og hvad har været
skidt?. Men det har også været et år der på mange måder har været forfærdeligt og
turbulent for den katolske kirke, et annus horribilis hvor skandaler og dumme
udmeldinger har fået en undrende verden til at ryste på hovedet og mange katolikker
til at tabe modet, give op, melde pas, eller simpelthen forlade kirken.
Jeg tænker her bl.a. på pædofili affærerne i USA, og i den forbindelse ikke mindst
biskoppernes magtmisbrug og rystende måde at prøve at skjule eller dysse sagerne
ned på. Det har givet anledning til en opblussende verdensomspændende debat og
strid om katolske præsters cølibat. Om det nu er cølibatet, medfødte tilbøjeligheder
eller ”egne indre dæmoner”, som nogle udtrykker det, som medfører misbrug af børn,
kan diskuteres, men hvis katolske præster kunne vælge mellem cølibatet eller
ægteskabet ville antallet af seksuelle overgreb uden tvivl kunne reduceres betydeligt.
At det i øvrigt ikke kun er den katolske kirke der slås med disse problemer vidner en
artikel om, der beskriver lignende forhold i den danske folkekirke, som var trykt i
Kristeligt Dagblad så sent som i går.
Vatikanet har endvidere haft en udmelding om AIDS og brugen af kondomer, som
ligger på grænsen til det latterlige hvis ikke det var fordi sagen er så alvorlig og en
stor trussel mod menneskeheden. At påstå at brugen af kondomer ikke kan nedsætte
udbredelsen af AIDS især i Afrika, dækker kun over kirkens opfattelse af, at sex
blandt unge fører til promiskuøs adfærd. At seksualitet ideelt set hører hjemme i et
ægteskab kan mange nok være enige i, men her forbydes anvendelsen af præventive
midler jo også af kirken. Også her er den katolske kirke ude af takt med udviklingen
af verden af i dag. Moderne katolske lægfolk er ikke længere umælende får. De
sluger ikke længere råt hvad de gejstlige fortæller dem, men ser selv hvorledes
tingene forholder sig i den virkelige verden.
Behovet for en revision af autoritetsspørgsmålet i den katolske kirke trænger sig på.
Vi er blevet en meget lovbunden kirke, hvor den officielle kirke er almægtig, trods
biblens ord – bl.a. i apostlen Paulus breve – om at vor frelse går gennem troen og
ikke ved at underkaste sig loven. Vi får ofte at vide, at kirken ikke er demokratisk, og
årsagen har grundlæggende været, at kirkens love er baseret på de gamle romerske
imperiale love. Det blev brugt fordi der ikke var andre modeller at skæve til da kirken

havde brug for en regelopbygning, og dette system er blevet hængende trods den
enorme udvikling og oplysning den vestlige verden har oplevet siden oldtiden. Det
andet Vatikankoncil gik faktisk en del af vejen mod opbygningen af et velordnet
kirkesamfund, som er knyttet til troens værdier i de to kapitler af Lumen Genitum,
men disse kapitler er senere blevet ophævet grundet mistro og et tilbagetog fra enhver
tendens mod ansvarlighed for de ledende. Spørgsmålet om dette og om det seksuelle
burde være den fremmeste opgave for et nyt koncil, som kunne rette op på den lave
agtelse, som ledelsen af vor kirke er kommet i. Et nyt koncil burde være et af de
vigtigste diskussionsemner når kardinalerne mødes næste gang for at vælge den
nuværende Paves efterfølger. Dette emne er fremragende behandlet i en artikel af den
amerikanske jesuit Raymond G. Helmick, som vi har lagt på vor hjemmeside.
Et andet problem i vor kirke er spørgsmålet om fælles nadver. Efterhånden er det
næsten ubærligt, at Rom stadig stiller sig hindrende i vejen, når det gælder det
centrale i alle kristnes hverdag: fællesskabet omkring Herrens bord. Ifølge Rom er
betingelsen for fælles nadver, at fuld institutionel enhed skal være nået først.
Argumentet er, at eukaristien er enhedssakramentet par excellence, og at et fælles
nadverbord ville foregøgle en enhed, der (endnu) ikke eksisterer. For langt de fleste
katolikker er det i dag et urimeligt, ja utopisk forlangende og desuden et skævt
argument. De husker deres børnelærdom om, at et sakramente er et virksomt tegn.
Det vil sige en handling, der både betegner en virkelighed og bevirker det, som den
betegner. Et fælles nadverbord ville altså både give udtryk for fællesskabet i troen, og
samtidig befordre, styrke og udbygge trosfællesskabet. Hvorfor skal uenigheden veje
tungere end enigheden, når vi mødes. Dette emne er nærmere beskrevet i en artikel af
pater Dekkers, der har været trykt i Katolsk Dialog, og som vi vil lægge på
hjemmesiden en af de nærmeste dage. For øvrigt er Katolsk Dialog absolut
anbefalelsesværdig. Det giver en bred og varieret information om trosemner og er
med til at holde kampen for nytænkning i vor kirke oppe.
Jeg vil i øvrigt benytte denne lejlighed til at hilse os fra Pater Dekkers. Han skrev i
går til mig:
Grunden til at du først hører fra mig nu, er, at jeg i den sidste uge af januar blev
fældet af en meningitis, og var indlagt i fulde 4 uger. Mens de kloge tvivlede på, om
jeg ville overleve, har jeg selv simpelthen ingen erindring om min indlæggelse eller
de efterfølgende uger, kun om de sidste få dage før min udskrivning.
Og siden min hjemkomst har jeg været utrolig slap og træt. Først her på det sidste er
jeg begyndt at kigge på de mange indløbne e-mails. De siger, at det vil tage mange
måneder, før jeg bliver nogenlunde mig selv igen. - Når jeg bruger en del ord på alt
det, er det også, fordi denne 'nyhed' godt må komme ud, fordi der også er andre i det
'katolske Danmark', der har undret sig over min 'forsvinden'. En hjertelig hilsen til
VEOK vil jeg hermed i hvert fald gerne sende.

Også i vor egen andedam har vi haft sager der har givet anledning til undren eller
raseri eller afmagt – alt efter temperament. Et eksempel er biskoppens magtfulde
forflyttelse af en større del af vore præster sidste forår, på en måde som er ude af trit
med normerne for et moderne samfund og som vi ikke kan acceptere. Desværre er
den typisk for den officielle katolske kirke, hvilket bl.a. er én af årsagerne til
dannelsen af vor forening: en næsten komplet mangel på forståelse for menigheden
og menighedsrådenes funktion og berettigede ønske om at blive inddraget i
beslutningsprocessen. Vi har skrevet til Rom om dette anliggende, men har
selvfølgelig ikke hørt noget herfra. Jeg henviser i øvrigt til vores hjemmeside hvor
der er et mere fyldigt referat af denne begivenhed.
Et andet eksempel er bispekontorets nylige udspil på det kirkeskattemæssige område.
Grundet manglende tilslutning til kirkebidragsordningen vil man prøve at overtale
staten til at opkræve en katolsk kirkeskat over skattebilletten. Det er nærmere
beskrevet i et forslag til debat som er udsendt sammen med indkaldelsen til dette
møde og som vil blive behandlet under punkt 5 senere i dag.
I april måned sendte vi biskoppen en anmodning om at offentliggøre den rapport om
bispedømmets tilstand som han havde aflagt overfor Paven og kurien ved sit adlimina besøg i Rom. Vi mente at det var helt naturligt at vi som fårene fik at vide
hvad han som hyrden mente om vores situation og hvad han havde af planer for vores
fremtid. Den opfattelse havde biskoppen imidlertid ikke, idet han henholdt sig til, at
der ikke var tradition for dette og at det iflg. de gældende regler heller var tilladt,
hvilket han havde fået bekræftet af bispekonferencen. Denne opfattelse er vi
selvfølgelig ikke enige i, og det er jo også et punkt på vores programerklæring hvor
vi ønsker at kirken ændrer sin opfattelse.
Efter nogle forberedende telefonsamtaler havde en del af bestyrelsen et møde med
biskoppen den 12. november. Mødet tog et par timer, og var bragt i stand fordi vor
forening ønskede at blive opfattet som en anerkendt katolsk forening, og derfor gerne
ville bede om optagelse dels på den katolske kirkes hjemmeside, og dels i Katolsk
Lommekalender. Det kunne imidlertid ikke lade sig gøre at overbevise biskoppen om
det rimelige heri. Han er af den opfattelse, at vor forening stiller sig kritisk an overfor
den etablerede kirke – hvilket jo heller ikke er helt forkert – så selv om han udtrykte
ønske om fortsat at være i dialog med os, mente han ikke vi var ”stuerene” nok til at
få et officielt stempel. I bestyrelsen har vi den opfattelse, at grunden snarere er, at der
ikke er plads i den katolske kirke i Danmark til kritik.
Ved samme lejlighed udtrykte vi bekymring over at Katolsk Orientering
tilsyneladende udøver censur og frasorterer uønskede indlæg med en eller anden

mindre overbevisende begrundelse. Redaktør Erling Tiedemann erklærede dog, at det
gjorde man skam ikke, og det må vi så tro på. Vi har dog for nylig oplevet, at et brev
fra Børge Mannov blev afvist af Katolsk Orientering og derfor blev offentliggjort i
Kristeligt Dagblad uden problemer. Jeg er i øvrigt personligt af den mening, at
Kristeligt Dagblad giver en langt bedre og mere objektiv orientering om hvad der
foregår i den katolske kirke på verdensplan. Jeg kan kun anbefale dette udmærkede
blad.
En ny forening – som i formål kan minde meget om vores – er blevet stiftet i Sverige
i maj måned. Den hedder Jomfru Marias Nøgler og dens formål er at fremme en
uforfærdet debat om teologiske, liturgiske, organisatoriske og retslige spørgsmål i en
dialog mellem kirkens forskellige medlemmer og ledelsen af den katolske kirke. De
siger i en pressemeddelelse, at ” Den katolske kirke anerkender de troendes ret til
både inden for og uden for kirken at danne foreninger til fremme af det kristne liv, og
den opmuntrer dertil”. Det er måske ikke lige det vi oplever hos os i Danmark.
I november afholdt vi et debatmøde på Niels Steensens Gymnasium, hvor emnet var:
”40 år efter – hvad kom der ud af andet Vatikankoncil?” Vi havde 2 kompetente
oplæg fra Eva Nordentoft og Jean-Pierre Duclos, hvorefter der var fri debat. Mødet
var pænt besøgt og deltagerne havde en interessant aften. Vi har overvejet at gentage
dette møde i Århus, men har endnu ikke fået det arrangeret.
Efter vores sidste generalforsamling søndag den 16. marts 2003 har vores bestyrelse
bestået af i alt 6 personer. Vi konstituerede os med Eva Antkowiak som næstformand
og Merete Skov-Hansen som sekretær. Som ny kasserer tiltrådte Jens Buch som var
valgt revisor, hvorfor revisorsuppleant Peter Raith rykkede op som revisor. Kristine
Fog-Morrissette har herefter taget sig af medlemshvervning, mens Børge Mannov og
Monique Buch er menige medlemmer af bestyrelsen. Først på efteråret trådte Merete
Skov-Hansen ud af bestyrelsen hvorefter suppleant Sebastian Horch rykkede ind.
Sekretærposten blev så overtaget af Kristine Fog-Morrissette.
Vi har i løbet af året afholdt 3 bestyrelsesmøder og ellers været i løbende elektronisk
kontakt med hinanden. Vi har udsendt i alt 5 nyhedsbreve, hvor en del af de emner
jeg har beskæftiget mig med i beretningen er omtalt. Vi har endvidere udsendt en del
hvervebreve til interesserede, og har fået en del tilbagemeldinger, som vi måske nok
synes der kunne have været nogle flere af. Egentlige hvervekampagner har vi ikke
haft, og må nok konstatere, at der er stor træghed hos de aktive danske katolikker, der
synes at affinde sig med tingenes tilstand. Der synes også at være en uvilje mod at
melde sig ind, selv om man erklærer, at det er godt vi er der og man sympatiserer
med vort arbejde. Det er vores hensigt at samle de katolikker som ikke længere er så
aktive og måske ligefrem har vendt kirken ryggen, men de er svære at få fat på. De

læser måske ikke en gang Katolsk Orientering. Vi må i hvert fald konstatere, at en
annoncekampagne, vi har haft i dette blad, stort set ingen resultater har givet.
Vi hører derfor gerne her i dag om der er nogle gode idéer til hvorledes vi kommer i
kontakt med disse passive katolikker. I den forbindelse henviser jeg til punkt 5 som
bl.a. danner oplæg til en debat om hvilken kurs VEOK skal lægge for dagen de næste
år. Vi har i dag ca. 150 medlemmer i vort kartotek, og de er fordelt geografisk over
hele landet med hovedparten på Sjælland. Det er fortsat bestyrelsens klare mål at øge
medlemsantallet betragteligt, og således få så mange i tale som muligt, med deraf
følgende dialog og idé udveksling
Vores hjemmeside – som jeg i denne beretning har refereret til adskillige gange - har
været 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 i 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. Derfor hermed en opfordring til vore medlemmer
om at melde sig med hjælp.
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 her der ikke
kender til vores hjemmeside, så kan den findes under: www.veok.dk. Bestyrelsen er
selvfølgelig altid åben for forslag til udbygning og forbedring af vor hjemmeside.
Vi har ønsket at danne nogle debat eller studiegrupper om forskellige emner som vi
gerne vil inddrage flest mulige medlemmer i. I første omgang er det lykkedes at starte
en gruppe omkring ”Kirkeretten” og efter generalforsamlingen vil Michael Sterll give
en kort orientering om hvad der laves i denne studiegruppe.
Vi har modtaget et forslag om at oprette en foredragsserie om den katolske kirkes
historie, f.eks. i sammenarbejde med en af de mange aftenskoler i København og
Århus. Det skulle være et fagligt ikke forkyndende kursus, og gerne med lærerkræfter
fra ikke katolsk hold. Foredragene skulle være åbne for spørgsmål og kommentarer
fra deltagerne. Det er ulykkeligt for kirken at dens historie stort set er ukendt for de
fleste katolikker, især for konvertitterne. Hvis de kendte den ville mange flere komme
op på barrikaderne. De fleste tror, at alt er som det altid har været lige siden Jesus og

apostlene, men en sådan opfattelse passer ikke: det er i virkeligheden djævelens og
ikke Helligåndens værk. Da aftenskolerne lægger deres programmer netop nu om
foråret, så haster det i givet fald med at komme i gang. Jeg skal hermed efterlyse
deltagere til en planlægningsgruppe som kan starte umiddelbart om kort tid.
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 Kristine som er
vores sekretær og Jens som tager sig af medlemskartotek og pengekasse, to jobs som
det traditionelt altid er svært at finde frivillige til. Endvidere en tak til Sebastian
Horch som har gjort et stort arbejde som webmaster af vores hjemmeside.
Til allersidst vil jeg gentage sidste års opfordring til alle vore medlemmer: gå ud og
udbred kendskabet til vor forening og skaf nogle flere medlemmer. Det er vigtigt for
os med et stort antal medlemmer, 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 gæster som ikke er medlemmer tager vi gerne imod indmeldelser.
Tak for ordet.

