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Nyhedsbrev maj 2004
Kære medlemmer,
Bestyrelsesmøde
Vi har afholdt bestyrelsesmøde den 30. april, hvor bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Næstformand: Bent Raith, som også tager sig af web-redaktionen
Sekretær: Eva Antkowiak
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er:
Monique Buch
Børge Mannov
Michael Sterll
Som kasserer fortsætter Jens Buch, som særlig tilknyttet.
Sebastian Horch fortsætter velvilligt som webmaster.
IMWAC – International Movement We are also Church
IMWAC holdt sit rådsmøde i Bruxelles den 23. april til 25. april med deltagere fra 13 lande
som Mexico, USA (Canada), Storbritannien, Irland, Holland, Belgien, Frankrig, Østrig,
Tyskland, Italien, Spanien, Tyrol og Danmark. Fra Danmark deltog undertegnede som
observatør, da vi endnu ikke er medlem. Vi var 25 deltagere.
De andre lande kæmper med præcis de samme udfordringer og problemer som vi gør i
Danmark. Bevægelserne har i alle lande problemer med dialogen med den officielle kirke,
der ikke ønsker dialogen, desværre. Mange lande organiserer sig med en forskellige
projekter, hvis formål er at forandre den katolske kirke indefra. Du kan læse mere om
organisationens arbejde på hjemmesiden http://www.we-are-church.org.
Der er også en meget aktiv ungdomsorganisation http://www.wir-sind-kirche.de/jugend/, som
blandt andet deltager i verdensungdomsdagen, hvor den næste finder sted om to år i Køln,
Tyskland i perioden den 11 til 21. august. Det forventes at 800.000 unge i alderen 16-30 år vil
deltage. Det forventes at 600 biskopper og 4.000 journalister vil være stil stede. Se mere på
www.wyd2005.org, hvor unge også kan tilmelde sig nyhedsbreve. Siden er på flere sprog. En
af deres repræsentanter kommer gerne til Danmark og fortæller om det til interesserede unge
på skoler og gymnasier. Kontakt mig venligst, hvis I kender interesserede unge, så formidler
jeg kontakten.
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IMWAC har i 2005 10-års jubilæum i Østrig, hvor bevægelsen startede.
I øvrigt blev en hjemmeside for homoseksuelle katolikker nævnt, den findes på
www.dignityusa.org de har en saglig information omkring homoseksualitet, og det at være
katolik.
I forbindelse med mødet viste det sig, at den bekymring jeg fremlagde på vor generalforsamling omkring evt. forskelle mellem IMWACs programerklæring og VEOKs var ubegrundet. Det
vil ikke være nødvendigt at ændre vor programerklæring for at arbejde nærmere sammen
med IMWAC. Hvert land kan afgøre, hvilke emner de vil arbejde med og hvordan. IMWAC er
mere at betragte som paraply organisation for os alle, og der er tale om en bevægelse og
projekter, der alle ønsker at skabe dialog og fornyelse i den katolske kirke.
På den baggrund har jeg anbefalet bestyrelsen, at vi søger tilknytning til IMWAC for at få
gavn af samarbejdet og de informationer, som det giver adgang til. Bestyrelsen har godkendt
dette.
IMWAC giver mulighed for at man kan tilmelde sig forskellige nyhedstjenester. Vi vil gerne
give vore medlemmer en sådan mulighed gennem www.veok.dk, hvor vi vil oprette en speciel
mail adresse til det brug.
www.veok.dk
Vi er som forening ikke rige nok til at udsende materiale til vore medlemmer per post, så ofte
som vi kunne ønske. Men vi vil anbefale, at du går på vor hjemmeside og ser de seneste
nyheder på nettet. Medlemmer uden en pc kan ofte med fordel bruge bibliotekernes pc’ere,
Spørg blot om hjælp hos bibliotekaren.
Hvis du har e-mail, men får dette på papir vil vi meget gerne bede dig sende din e-mail
adresse til kasserer@veok.dk.

Med venlig hilsen
Kristine Fog-Morrissette
formand
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