
Emeritiforeningens generalforsamling 21. juni 2021 
Formandsberetning for 2019/20 og 2020/21 

Denne beretning dækker 2 år, nemlig 2019/20 og 2020/21 og så endda 3 måneder ekstra, da vi jo 
stadig ikke kunne holde årsmøde i marts 2021 – på grund af gældende forsamlingsforbud som 
følge af corona-pandemien.  

Som alle andre årsberetninger i denne tid handler denne mest om, hvad vi har måttet udsætte, 
men da også om noget, der blev gennemført. 

Først stod naturligvis generalforsamlingen i marts 2020 for tur. Den måtte udsættes, da landet så 
dramatisk blev lukket ned den 11. marts. Derpå gjaldt det forberedelserne til emeritikonventet i 
Løgumkloster i december 2020. Disse forberedelser var allerede i april afsluttet med et glimrende 
program – når vi selv skal sige det! Men da vi kom længere frem i tiden, valgte vi også at aflyse 
konventet efter et rundspørge blandt de tilmeldte. Her var den overvejende holdning 
betænkelighed ved at drage til Løgumkloster fra alle sider og måske medtage eller hjembringe 
coronasmitte. For ikke at tale om det zombielignende skyggeliv det ville være at passere hinanden 
på gangene i sikker afstand og med mundbind. Vi skyndte os dog at spørge foredragsholderne, om 
de så ville være villige til at holde foredrag ved emeritikonventet 2021, som det jo ser meget ud til 
at vi vil kunne holde i år. Og tænk, det ville de alle sammen gerne – stor tak for det – og 
ovenikøbet på samme dage og tider, blot at det jo nu bliver dagene 3. – 6. december 2021, men 
stadig fredag til mandag. Konventsudvalget har været samlet i april for at holde snor i det hele og 
bekræfte aftalerne. Så vi ser meget frem til at kunne holde et emeritikonvent som i de gode gamle 
dage! Programmet er tilsendt medlemmerne og det kan også ses på Emeritiforeningens del af 
Præsteforeningens hjemmeside. 

Et skrapt forsamlingsforbud var som nævnt stadig gældende i marts i år, så dér kunne 
generalforsamlingen – nu for to år – heller ikke afholdes. Men da genåbningen af samfundet så ud 
til at skride planmæssigt frem – på grund af vaccinationerne mod Covid-19 - vovede vi at satse på 
dagen i dag, og se, det lykkedes! Og minsandten om ikke vi også her kunne få de foredragsholdere, 
som vi skulle have hørt sidste år! Det er jo herligt – igen stor tak for det. 

Bestyrelsen har holdt to møder med fysisk fremmøde, den 27.10.2020 og 16.3.2021 – og ellers har 
vi klaret diverse ting pr. mail. 

På bestyrelsesmødet i oktober sidste år drøftede vi igen-igen en sag, som gennem nogle år har 
optaget os, nemlig spørgsmålet om honorar for tjenester, vi påtager os efter anmodning fra 
provst eller biskop. Det drejer sig dels om honorar for vakancer og dels om honorar for 
enkelttjenester. Vakancehonorar-sagen ser ud til at være løst med, at der ikke mere foretages 
modregning af pensionen, hvad der ellers har været fast praksis i mange år. Men det er rent 
faktisk ulovmedholdeligt, og Præsteforeningen vil gerne vide det, hvis det alligevel sker.  

Den anden sag, honoraret for enkelttjenester, skete der derimod ikke noget med i længere tid. Jeg 
skal understrege, at det ikke er Emeritiforeningen, men udelukkende Præsteforeningen, der fører 



disse sager. Vores opgave har kun været at spørge ind til og følge op på, at der nu skete noget i 
sagen. Vi spurgte derfor Præsteforeningen, hvor sagen nu stod. Præsteforeningen havde nemlig 
tidligere præsenteret et forslag til honorar, som indebar væsentlige stigninger, og forslaget var 
også forelagt både biskopperne og kirkeministeriet uden at der skete mere. Men 
Præsteforeningen valgte så – og vi må tro at den direkte anledning var vores forespørgsel – at 
udmelde de tidligere udmeldte takster som Præsteforeningens officielle holdning i den sag. Det 
fremgår nu af Præsteforeningens hjemmeside, og vi er også blevet opfordret til at gøre vores 
medlemmer opmærksomme på det. Det sker altså nu hermed og vil også blive meddelt alle 
medlemmer (vi er p. t. 167).  

Men det er som sagt en ensidig udmelding fra Præsteforeningen, og hvad der er sket eller vil ske i 
de enkelte sager om honorar, der måtte komme, ved vi ikke noget om. Men det er da 
tilfredsstillende, at der er sket noget – i hvert fald fra Præsteforeningens side – og vi må nok have 
lov til at konstatere, at Emeritiforeningen har sin andel i det.  

Der kan være forskellige holdninger til dette resultat, også blandt emeriti. Men hvis det 
gennemføres rundt omkring, vil det betyde et mere lige konkurrenceforhold mellem tjenstledige 
og emeriti. Men samtidig kan det blive vanskeligere lige at få klaret diverse akutte situationer, som 
det hidtil er sket – med hjælp af underbetalte emeriti. 

På et medlems ønske drøftede vi decemberkonventets morgenandagt i kapitelsalen i 
Løgumkloster kirke. Andagten forekommer for lang og overfyldt som den afvikles nu. Det hænger 
måske sammen med, at den i princippet er refugiets morgenandagt. Men når deltagerne kun er os 
præster, så vil det også være naturligt, at vi får det, som vi ønsker det, altså en mere enkel form. 
Det tager vi op med rette vedkommende. 

Det har på alle måder været et par udfordrende corona-år. Ikke så meget for os emeriti, der jo selv 
har kunnet bestemme og har kunnet holde os isolerede derhjemme. Det er ikke os, der har ”båret 
dagens byrde og hede”. Men for kolleger i tjeneste har det været en anden sag. De har – med 
Peder Palladius’ ord i Visitatsbogen – skullet have hovedet indenfor, og blev de smittet, så var det 
en arbejdsskade (og dog ikke som hos Palladius en dødsdom!). Mange gjorde en ihærdig og 
innovativ indsats for at holde kontakt med menigheden via on-line andagter, telefonkontakter og 
meget andet. Det har været spændende at følge og opbyggeligt også.  

Jeg vil slutte af med en tak til Vor Frue sogns menighedsråd for at stille lokalerne her til rådighed 
for vores årsmøde og 2-3 bestyrelsesmøder årligt. Det er et dejligt sted at være med rigelig 
parkeringsmulighed. 
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