BERETNING FRA GENERALFORSAMLING
i
VI ER OGSÅ KIRKEN
SØNDAG DEN 27. FEBRUAR 2005 KL. 15.
1. XX og YY valgtes til stemmetællere.
2. Martin Ghisler valgtes til dirigent.
Formanden gav en fyldig årsberetning. Se venligst nedenfor.
Et enkelt medlem ville gerne have omtalen af paven
lidt mere nuanceret. Årsberetningen blev vedtaget med
akklamation.
3. Regnskabet godkendtes med akklamation.
4. Af de to indkomne forslag (begge fra EVA ANTKOWIAK) til
vedtægtsændring godkendtes det første, der drejede sig om
suppleanternes stilling indskrevet i vedtægterne, med mere
end 2/3 af de tilstedeværendes stemmer, nemlig 20 for,
2 imod, 1 undlod at stemme.
Det andet, der drejede sig om VEOKs kapital i tilfælde af
opløsning - til Sankt Vincentgrupperne i stedet for til Caritas –
henvistes til næste generalforsamling, da man ønskede en
bestyrelsesvedtagelse forelagt.
5. Budget forelå ikke. Dirigenten henstillede, at der fremover foreligger et budget.
6. Kontingentet for det kommende regnskabsår blev fastsat til
100 kr.
8. KRISTINE FOG-MORRISETTE blev genvalgt til formand.
9. EVA ANTKOWIAK blev genvalgt.
JENS BUCH blev nyvalgt.
MONIQUE BUCH ønskede at blive valgt for det år, hvor
MICHAEL STERLL er nødsaget til at fratræde i utide.
Det vedtoges.
KAARE UFFE JØRGENSEN blev nyvalgt.
Til suppleanter genvalgtes
MARTIN GHISLER
og nyvalgtes
BØRGE MANNOV
10. Til revisor genvalgtes
PETER RAITH
og nyvalgtes
SEBASTIAN HORCH
11. Under eventuelt diskuteredes mulighederne for at skaffe
flere medlemmer, gøre foreningen mere synlig, tilføje links
til andre lande på vor hvervebrochure, orientere Katolsk
Orientering om vor generalforsamling samt oversætte og
citere fra National Catholic.
Generalforsamlingen sluttede kl. 16,15.Refereret af Eva Antkowiak

Bilag
Formandens beretning ved
Vi er også Kirken (VEOK’s) 3. ordinære generalforsamling 2005
Endnu et år er forløbet siden vi havde vores sidste generalforsamling, hvor vi kan se
tilbage og vurdere vor arbejdsindsats: hvor langt er vi nået? Hvad har været godt?
Hvad har været skidt?
Det har igen været et turbulent år for den katolske kirke med de samme 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.
Den senere tid har været præget af stor omtale af Pavens tiltagende svagelighed i
pressen. Forholdende i den katolske kirke interesserer verden. Den dag vi når til at en
ny Pave skal vælges, vil det naturligt blive fulgt af stor opmærksomhed ikke kun i
katolske kredse men af hele verden. Hvad vil en ny Pave bringe til den katolske kirke?
Som katolsk forening håber vi på en anden slags fornyelse end den nuværende Pave
har bragt. Den nuværende Pave har bragt meget godt til den katolske verden, men
har samtidigt stået for nogle ekstremt konservative værdier og holdninger og fortielser,
der har bragt dyb splid i den katolske kirke.
Her tænker jeg på pædofili affæren i USA, hvor den tidligere kardinal Bernard Law
blev udnævnt til ærkebiskop i Santa Maria Maggiore-basilikaen, der er nummer tre på
listen over hellige katolske kirker i Rom. Bernard Law dækkede over pædofili
skandalen i Boston og var ekstremt loyal overfor Pavestolen. Det blev belønnet.
Pavens udmelding omkring katolske kvinders rolle i forhold til karriere, og kirkens
totale misforståelse af hvad feminister er og står for, medvirker kun til yderligere at
grave grøfter mellem mænd og kvinder. Her hjælper det ikke at udnævne kvinder til
poster i Vatikanet, som Paven også har gjort.
På dansk jord oplevede vi aflysningen af den katolske kirkes officielle deltagelse i
kirkedagene i Roskilde med begrundelsen omkring umuligheden af en fælles nadver.
At det senere viser sig at skyldes en række misforståelser og uheldigt sammentræf
gjorde ikke den katolske biskops håndtering af sagen bedre. VEOK kommenterede
aflysningen i et indlæg i Kristelig Dagblad – indlægget kan ses på www.veok.dk.
Andre katolikker havde indlæg i pressen omkring emnet. Vi fik positive reaktioner på
dette indlæg.
Pornografi og den homoseksuelle skandale på et katolsk præsteseminarium i St.
Pölten Østrig, hvor den lokale biskop først afviste sagen som drengestreger, og først
ved direkte henvendelse til Pavestolen blev en udsending sat til at undersøge sagen,
for herefter at anbefale en lukning af præsteseminariet. Den sag fik katolikker i
tusindtal (50.000 alene i 2004) til at forlade den katolske kirke i Østrig. Det har endnu
en gang givet anledning til en opblussende verdensomspændende debat og strid om
katolske præsters cølibat.
Endelig opstramningen af den katolske messe liturgi, der kom på et tidspunkt og på en
måde, der vakte dyb undren. En af de ting, jeg som katolik holder af, som f.eks.
præstens håndtryk og fredshilsen ned blandt menigheden, som den fandt sted i
mange kirker er nu ikke længere tilladt. Om opstramningen af liturgien, henviser jeg til
http://www.vatican.va/.
Vatikanets udmelding om AIDS og brugen af kondomer medførte en hjemlig debat
mellem VEOK og Erling Tiedemann, der optrådte efter vor mening meget arrogant i
såvel fjernsyn som presse. Vi sendte et åbent brev til ham og det og hans svar

fremgår af vor hjemmeside. Hans svar til mig viser blot yderligere hans arrogance. I
den forbindelse skrev vi også til Caritas, der redegjorde for deres holdning og arbejde.
Vor anbefaling af at abonnere på bladet Katolsk Dialog på sidste generalforsamling
kom for sent. I februar 2004 kom der brev om at bladet stoppede pga. manglende
opbakning fra Jesuitter præsterne, der måtte fokusere deres kræfter omkring Niels
Steensens Gymnasium. Vi har undersøgt mulighederne for at fortsætte bladet evt. i en
elektronisk form og uafhængigt af VEOK. Vi ønsker blot at være fødselshjælpere til
bladets fortsættelse, idet der snart ikke er kritiske katolske røster tilbage i Danmark.
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. Det er fortsat vort indtryk at indlæg, især fra
bestyrelsen afvises. Vi vælger derfor nu at skrive direkte til Kristeligt Dagblad. Vi er
flere der mener, at Kristeligt Dagblad giver en langt bedre og mere objektiv orientering
om hvad der foregår i den katolske kirke på verdensplan end Katolsk Orientering. Jeg
kan kun anbefale denne avis.
På sidste generalforsamling blev vi opfordret til at sende to deltagere til We are
Church konferencen i Bruxelles. Af praktiske og økonomiske årsager, vi er en lille
forening med få midler, deltog jeg alene. Det var en spændende og interessant
oplevelse. Det viste sig at de fleste foreninger i andre lande har meget forskellige
vedtægter, der ikke nødvendigvis ligner den fælles. Så længe man kan være enige om
formålet med at skabe fornyelse i den katolske kirke, kan man være med i
bevægelsen. Der er i øvrigt synspunkter i de enkelte landes grupper, som vi i
Danmark ikke nødvendigvis er enige i. Nogle lande vil blive oplevet som værende
mere radikale end os. Men derfor kan vi godt arbejde sammen alligevel. Efter at have
set i vore vedtægter, besluttede vi at søge optagelse i We are Church. Optagelsen
blev godkendt af de øvrige lande. Der er ikke behov for at ændre vedtægter af den
grund. Vi vil primært bruge medlemskabet til at holde os og foreningens medlemmer
orienteret om hvad der sker i andre lande, da vi ikke har kræfter til at være aktive i We
are Church.
Den norske forening søsterforening, hvis vedtægter bl.a. har dannet inspiration til vore
søgte til vor glæde et par måneder efter konferencen om optagelse. Den svenske
forening, ønsker tilsyneladende ikke medlemskab på nuværende tidspunkt, men jeg
har formidlet kontakten til dem. Den svenske forening er mest optaget af
skatteforholdene – de bliver opkrævet af staten, svarende til de forslag, der er fremme
i Danmark.
I efteråret afholdt vi to foredrag i Fuglevad Mølle i Lyngby. Desværre var de ikke
velbesøgte, selv om de fremmødte deltagere i begge tilfælde fik en udbytterig aften ud
af det. Det ene foredrag holdt Joost Dahlerup om tysk-katolsk kulturpåvirkning i
Grundtvigs Danmark Brede Klædefabrik ved Kgs. Lyngby, nord for København blev
moderniseret efter pave Leo XIII industrielle socialreform. Michael Sterll holdt om
Kirkeretten - imellem Guds lov og foreningsvedtægt, der gav et spændende indblik i
den katolske kirkeret. Vi har ønsket at danne nogle debat eller studiegrupper om
forskellige emner som vi gerne vil inddrage flest mulige medlemmer i. I første omgang
lykkedes det at starte en gruppe omkring ”Kirkeretten”, men pga. manglende kræfter i
bestyrelsen måtte vi desværre opgive denne opgave.
Efter vores sidste generalforsamling søndag den 21. marts 2003 har vores bestyrelse
bestået af i alt 6 personer. Vi konstituerede os med Bent Raith som næstformand, Eva
Antkowiak som sekretær. Som kasserer fortsatte Jens Buch. Børge Mannov, Monique
Buch, Michaell Sterll og Gitte Mondrup var menige medlemmer af bestyrelsen.
Suppleanter var Philip Palmer Jørgensen og Martin Ghisler.

Vi har i løbet af året afholdt 5 bestyrelsesmøder og ellers været i løbende elektronisk
kontakt med hinanden. Vi har udsendt i alt 4 nyhedsbreve på papir, hvor en del af de
emner jeg har beskæftiget mig med i beretningen er omtalt.
Som noget nyt har vi også udsendt et antal elektroniske nyheds mails, som gengav
artikler vi har modtaget fra vore søsterorganisationer. Monique og Jens Buch har
sørget for disse mails. Vi har modtaget enkelte positive respons og en enkelt negativ.
Den sidste bliver omtalt, ikke for at hænge i negative reaktioner, men pga. den
misforståelse den baserer sig på. Ude i landet i katolske menigheder er der fortsat den
opfattelse at VEOK alene er dannet med baggrund i sagen omkring Pastor Georg
Nibler. Den sag var dråben for mange af os, og medførte at vi dannede Vi er også
Kirken, en forening, der forholder sig kritisk men også konstruktivt til den katolske
kirke. Misforståelsen skyldtes at Pastor Nibler venligt havde påtaget sig at oversætte
en artikel til dansk, som vi mente var vigtig at formidle ud. Det stod naturligvis nævnt
ved artiklen, lige som andre medlemmer, der måtte oversætte for os vil være nævnt.
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. Det er fortsat vor 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.
Vi har i dag knap 150 medlemmer i vort kartotek, fordelt geografisk over hele landet
med hovedvægten 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. Men vi er afhængige af at medlemmerne gør en indsats og
spreder budskabet.
Vores hjemmeside er 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 opretholde kontakten
til med almindelig post, selv om det er betydeligt mere tidskrævende og medfører
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.
Til slut vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for deres beredvillige indsats, der
er gjort på bekostning af andre interesser. Stor 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
vor gennemslagskraft at vi er mange medlemmer. Vi er oppe imod stærke kræfter der
gerne vil bagatellisere og overhøre os, men dette kan vi vanskeliggøre ved en stor
tilslutning.
Tak for ordet.
Morrissette

Kristine Fog-

