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Det er ikke så længe siden, vi holdt det sidste årsmøde i CFKS, det var nemlig på 

grund af pandemien blevet udskudt fra efteråret 2021 til 5.marts i år.  

Måske er det derfor, at der heller ikke er så meget nyt at fortælle om i denne her 

beretning – og dog! Det vigtigste der er sket siden sidst er, at Dalum kloster nu er 

blevet solgt. Det blev desværre ikke den løsning for klosteret, som vi i bestyrelsen har 

arbejdet på, Hedvig søstrene i Berlin valgte at sælge til Højgaard Produktudvikling 

Aps, som i samarbejde med CFMøller arkitekter har planer om bygge boliger i 

parkområdet, lave hotel i hovedbygningen samt bruge kirken til kulturelle aktiviteter. 

Vi har derfor skrevet til Højgaard og tilbudt os med arrangementer i kirken som fx 

urban silent retreats (stilledage) og mindfullness meditation (nyt koncept). Vi skal på 

næste bestyrelsesmøde beslutte, hvor vi vil holde vores arrangementer, indtil vi evt 

kan begynde på ny i Dalum klosterkirke eller hvis det ikke bliver aktuelt, skal vi 

finde ud af, hvor vi så skal være mere permanent. Vi modtager gerne input fra 

deltagerne på årsmødet ligesom man er velkommen til at henvende sig efter årsmødet 

til bestyrelsen. 

Vi vil gerne bringe søstrene på Dalum kloster vores meget dybfølte tak for husly 

igennem 8 år. Det har været meget skønt at få lov til at være på klosteret og vi føler 

os lige nu lidt hjemløse. Vi har en gave til søstrene, som vi håber at kunne give dem 

sidst på dagen, og så ønsker vi dem Guds velsignelse over deres nye tilværelse i 

Hjallese.  

I foråret var der i et par måneder Taizéandagter i klosterets kirke, men de måtte 

indstilles, både pga klosterets nedlukning og Mettes helbred. Jeg skal hilse jer alle fra 

Mette, hun er heldigvis i god bedring. 

Det er lykkedes at fortsætte med Båndsandagterne, selvom vi ikke længere kan bruge 

klosterets kirke, indtil videre i Sanderum kirke. Båndet er, som de fleste af jer ved, en 

mulighed for at være med i et bønsfællesskab på daglig basis. Det lille bånd om 

håndleddet, som man kan vælge at få sat på ved en andagt, er det synlige tegn på, at 

man skal huske at lægge bøn ind i sin dag og have de andre i båndsfællesskabet med i 

sin bøn. En måde hvorpå man kan opprioritere sin trospraksis, ”gøre 

søndagskristendom til hverdagskristendom”. Hjælp til dette er jo i det hele taget en 

del af vores raison d’etre (eksistensberettigelse). 

D.16.maj i år inviterede bestyrelsen til en udflugt til Horne kirke, hvor best.medl. 

Hanne Wolfsberg er formand for menighedsrådet. Hun har bla være med til at 

igangsætte et projekt med at få lavet en meditations-labyrint på kirkegården af samme 



dimensioner som labyrinten i Chartres. Den afprøvede vi og det var en dejlig 

oplevelse at gå en stille meditation under åben himmel. Hvis I kommer forbi Horne 

kirke må I ikke snyde jer selv for den oplevelse. Tak til Hanne og hendes 

entusiastiske med-frivillige i Horne kirke for stor gæstfrihed!  

Tak til vores mangeårige kasserer, Kirsten, som holder styr på regnskaberne, tak til 

Anna-Maria, som holder os med musik, Marie fordi du holder styr på referater og 

dagsordener, tak til Dorthe og Pernille og jeres mråd for at huse os i dag og andre 

dage, tak til jer som lægger arbejde i andagter, retræter, møder mv, tak til Simon fordi 

du ville være dirigent ved genralforsamlingen i dag, tak til jer, der har stillet jer til 

rådighed for bestyrelsesarbejdet, tak til vores medlemmer, og tak for jer, der er 

kommet for at være med i dag.  


