
Emeritiforeningens årsmøde 
 

tirsdag den 21. marts 2023 i Vor Frue Kirkes menighedslokaler, Frue Kirkestræde 12B, 5000 Odense C. Der er 

parkeringsmulighed ved kirken – eller man kan tage den gratis citybus (linje 10H) fra stationen (obs! i retningen 

mod Hans Mules Gade) – eller gå i 10 minutter.  

Husk tilmelding på tilmelding.emeriti@gmail.com. Skriv venligst ’årsmøde 2023’ i emnefeltet. Eller ring evt. til 

24968565. 

For fortæring betales 100 kr. kontant på dagen. Pengene kan også indbetales i forvejen på foreningens konto 7045 

0001214418 (angiv anledning og navn).  Ægtefæller er velkomne. 

Fra kl. 10,30 er der formiddagskaffe 

Kl. 11,15 velkomst 

Kl. 11,20 sognepræst, dr.theol. Christian Gottlieb: Kamp for det ”Hellige Rusland” 

Den russiske præsident Vladimir Putins udtalelser i forbindelse med invasionen af Ukraine og eskaleringen af 

konflikten har gjort det klart, at han som begrundelse og retfærdiggørelse af krigen mod Ukraine trækker på nogle 

gamle forestillinger om Ruslands hellighed og særlige historiske skæbne og mission. Måske er der tale om ren 

retorik fundet frem til lejligheden, men selv om dette måtte være tilfældet, er der grund til at se nærmere på 

disse forestillingers indhold og den betydelige rolle, som de tidligere har spillet i Ruslands historie, og nu åbenbart 

igen spiller i Ruslands nutid. 

Foredraget vil søge at følge oprindelsen til disse forestillinger om det “hellige Rusland.” 

Kl. 12,30 Frokost 

Kl. 13,30 Generalforsamling i henhold til vedtægterne.  

1. Valg af dirigent   

2. Beretning ved formanden til godkendelse    

3. Regnskabet for 2022 ved kassereren. Forslag om kontingent for 2023. 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Nils Roland, Jan Ulrik Dyrkjøb og Litten Hjorth afgår efter tur, men er 

villige til genvalg. 

5. Valg af suppleant. Nuværende suppleant er Per Bucholdt Andreasen 

6. Valg af revisor. Nuværende revisor er Jørn Munksgaard   

7. Eventuelt    

Kl. 14,00 Professor, dr.phil. Jørn Henrik Petersen: Forholdet mellem kirken og arbejderbevægelsen 1871 - 1921 

Der står ikke meget i de gængse kirkehistoriske fremstillinger om forholdet mellem kirken og 

arbejderbevægelsen. Jørn Henrik Petersen arbejder med dette tema for tiden, og disse studier har bragt 

spændende nyt for dagen. 

Kl. 15,00 Afslutning 

 

På Emeritiforeningens vegne: Nils C. Roland, formand 

mailto:tilmelding.emeriti@gmail.com

