Referat af Årsmødet i Spiritismens Trossamfund den 20. januar 2019

Valg af referent:
•

Efter at formanden i Spiritismens Trossamfund bød velkommen til deltagerne i Årsmødet (også
kaldet generalforsamlingen), meldte næstformanden sig frivilligt til at være referent. Dette blev
velmodtaget af de deltagende medlemmer, hvormed beslutningen herved var truffet.

1. Valg af dirigent:
•

•

Rådsmedlem Juki Tauchi blev valgt som dirigent på baggrund af Jukis juridiske baggrund og
kompetencer som ordstyrer. Juki blev valgt via flertalsafstemning blandt alle de fremmødte til
Årsmødet, hvis deltagere vi ikke kan oplyse med navns nævnelse pga. persondataforordningen.
Juki takkede pænt for, at hun blev valgt som dirigent. Juki bekræftede herefter, at indkaldelsen og
afholdelsen af Årsmødet er sket rettidigt og korrekt, i henhold til trossamfundets vedtægter.

2. Valg af kasserer:
•

Jesper Dam, som er økonomisk uddannet og har haft en karriere som økonomiansvarlig i flere
erhvervsvirksomheder, vil gerne være kasserer i Spiritismens Trossamfund. Eftersom Jesper også
har erfaring med varetagelse af daglig bogføring og udarbejdelse af regnskab i foreningsregi, var de
fremmødte medlemmer på Årsmødet enige om, at Jesper er en god kandidat til at udføre rollen
som kasserer i trossamfundet. Jesper blev derfor enstemmig valgt som kasserer. Jesper kender
også trossamfundets revisor, Simon Høgenhav, som er Partner i revisionsfirmaet Dansk Revision.

3. Godkendelse af formandens beretning for det forløbne år:
•

Siden at Spiritismens Trossamfund blev stiftet den 25. maj 2017, har bestyrelsen gjort sig umage
med, at få udarbejdet trossamfundets trosbekendelse og Spiritismens 5 Hovedpunkter, i
samarbejde med den åndelige verden og med stor støtte fra spiritister og spiritistiske fællesskaber,
som ønsker at spiritismen anerkendes som trossamfund i Danmark. Det var derfor en særlig glæde
og en stor efterspørgsel, der blev imødekommet, da Spiritismens Trossamfund offentligt blev
lanceret i april 2018, i form af at kunne optage medlemmer via trossamfundets hjemmeside. En uge
efter denne lancering havde Spiritismens Trossamfund over 50 medlemmer, hvilket muliggjorde, at
trossamfundet skriftligt kunne fremsende sin ansøgning om, at blive anerkendt som trossamfund i
Danmark til Kirkeministeriet. Formanden berettede, at der d.d. er 178 medlemmer i Spiritismens
Trossamfund, hvilke som sagt er optaget i perioden april 2018 til og med den 20. januar 2019. Vi er
taknemmelige for den store opbakning og for medlemmernes tilslutning. Det er værd at bemærke,
at trossamfundet kun har gjort sig bemærket via sin hjemmeside og Facebook-side. Det er
bekræftende at opleve det store behov blandt spiritister, som Spiritismens Trossamfund varetager,
sagde formanden på Årsmødet.
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•

Spiritismens Trossamfund har som fællesskab, fysisk været samlet om sin tro i Aktivhuset
Olsbækken (adresse: Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve), hvilket trossamfundet låner gratis af Greve
Kommune. Det er her, trossamfundets arrangementer er blevet afholdt i det forløbende år med
stor succes. Fælles for disse foreningsarrangementer er, at de alle afholdes med afsæt i
trossamfundets 5 Hovedpunkter, som udtrykkes af bestyrelsen, Rådet og andre indlægsholdere
under hvert arrangement, og som ligeledes drøftes med og blandt de fremmødte medlemmer. Vi
tror på Gud/Livskilden og åndeverdens (ånders) eksistens, vi tror på, at vi kan kommunikere med
disse ånder – både mentalt og fysisk – hvilket vi ligeledes udfører og drøfter i praksis, i form af
vores foreningsarrangementer (dvs. via begivenheder, workshops mv.). Tilslutningen til de afholdte
foreningsarrangementer har været stor, og der har været fuldt hus hver gang. Tilbagemeldingen fra
medlemmerne har været, at de sætter stor pris på, at vi starter med at bede en indgangsbøn til
Gud/Livskilden/Skaberkraften og vores familie, venner og vejledere i den åndelige verden, og
afslutter hvert arrangement med en takke- og afslutningsbøn til Gud/Livskilden/Skaberkraften og
vores familie, venner og vejledere i den åndelige verden, som gør det hele muligt. Formanden
berettede om, at følgende arrangementer er afholdt i det forløbne år:
o Søndag, den 27. maj 2018 havde vi besøg af mediet Florencio Anton og Florencios team af
hjælpere, der besøgte os fra Brasilien, og som gerne vil bidrage ulønnet med at gøre det
første foreningsarrangement i Spiritismens Trossamfund særlig. Efter at formanden havde
bedt en bøn til Livskilden/Gud på dansk, gjorde Florencio ligeså på brasiliensk, hvorefter
Florencio fra åndelige side blev sat i en trancetilstand, der gjorde det muligt for afdøde
kunstmalere at tage kontrol over Florencios krop og via denne at male deres kunstværker.
Det var en berigende og bekræftende oplevelse fysisk at opleve dette særlige samarbejde
mellem Florencio og de pågældende afdøde i den åndelige verden med hjælp fra Florencios
åndelige hjælpere.
o Søndag, den 19. august 2018 afholdte trossamfundet en videns- og erfaringsudvekslingsdag
inden for mentalt og fysisk medieskab med afsæt i Spiritismens 5 Hovedpunkter.
Tilbagemeldingen fra de deltagende medlemmer var, at det var givtigt at samles om vores
tro på Gud/Livskilden/Skaberkraften og den åndelige verdens eksistens på denne måde,
hvor der var tid og lejlighed til at mødes om vores livssyn, fællesområde samt drøfte vores
viden om spiritismen og vores praktiske erfaringer med at forbinde os til
Gud/Livskilden/Skaberkraften og kommunikere med den åndelige verden.
o Søndag, den 30. september 2018 afholdte trossamfundet en workshop i det fysiske
medieskab, hvor vi i praksis etablerede et prøve setup (dvs. en fysisk prøve-cirkel) med
henblik på at undervise og drøfte, hvorledes vi i praksis kan udføre vores tro på, at
Gud/Livskilden/Skaberkraften kan forbinde den jordiske og åndelige verden og herved gøre
det muligt fysisk at mødes med ånder – dvs. fysisk at kommunikere, se og mærke åndernes
fysiske tilstedeværelse hos os mennesker.
o Søndag, den 25. november 2018 afholdte trossamfundet et arrangement om det mentale
medieskab med fokus på afdødekontakt og klarsyn (clairvoyance). Vi havde inviteret fem
mentale medier til frivilligt og ulønnet at demonstrere, hvorledes de i praksisk kan
kommunikere mentalt med den åndelige verden i form af afdødekontakt og clairvoyance.
Dette arrangement bestod både af en fælles seance, hvor to af de fem medier udførte den
givne disciplin i plenum, hvorefter de deltagende medlemmer blev delt op i tre grupper,
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hvor de andre medier udviste deres mentale medieskabskompetencer. Formålet var at
vise, hvorledes denne del af Spiritismens 5 Hovedpunkter kan udføres i praksis. Det var en
guddommelig oplevelse, idet mange afdøde kom igennem mentalt til de fem medier, som
viderekommunikerede hilsener og budskaber til de fremmødte medlemmer. Dog måtte vi
sande, at vi havde lagt et meget ambitiøst program, hvilket vi skal forbedre til næste år ved
ikke at have så meget på programmet.
Det har fungeret imponerende godt at afholde ovenstående fire arrangementer sammen med
foreningen Spiritismen Danmark, fordi vi har vores tro på essensen i de 5 Hovedpunkter til fælles.
Tilbagemeldingen fra medlemmerne i Spiritismens Trossamfund har været, at det er berigende og
givende at mødes med andre spiritister – og samtidig har de fuld forståelse for, at der er stor
forskel på at være medlem af et trossamfund som Spiritismens Trossamfund, der samles om en
større gudsdyrkelse, vores trosbekendelse mv., i forhold til en frivilling forening, der tilslutter sig de
vedtægter, der gør sig gældende i Spiritismen Danmark. Formanden berettede stolt, at det er
bemærkelsesværdigt at mærke trossamfundets kultur, som også skabes af medlemmerne, i form af
medlemmernes værdier såsom diversitet, tolerance, positivitet, næstekærlighed mv. overfor andre.
Formanden berettede også, at bestyrelsen og Rådet gør sig umage med at udsende nyhedsbreve til
trossamfundets medlemmer ca. en gang om måneden med relevant spiritistisk indhold i henhold til
essensen og budskaberne i Spiritismens 5 Hovedpunkter. Medlemmerne er gode til at give positiv
feedback på disse nyhedsbreve, som fremsendes til dem personligt pr. mail, idet flere svarer tilbage
fra deres mail med rosende ord og konstruktive tilbagemeldinger.
Formanden fremhævede, at Spiritismens Trossamfunds formål (jf. § 3. Formål i trossamfundets
vedtægter) mht. at udbrede troen på og kendskabet til indholdet og betydningen af Spiritismens 5
Hovedpunkter i form af informations- og oplysningsarbejde også sker digitalt ved, at relevante
indlæg herom løbende og ofte offentliggøres på trossamfundets hjemmeside og Facebook-side.
Dette indhold deles digitalt af trossamfundets medlemmer på eget initiativ.
Informations- og oplysningsarbejdet er også sket ved, at trossamfundets formand og næstformand
deltog i P1s radioprogram ”De Højere Magter” den 8. januar 2019, hvor fakta og formålet med
trossamfundet blev drøftet og kommunikeret. Dette blev iværksat ved, at journalisten Paula Larrain
henvendte sig til næsteformand Christinna Frank i Spiritismens Fremme, der i praksis fungerer som
et videnscenter for spiritismen og som administrativ organ for sådanne henvendelser. Formanden
pointerede med stor smil på læben, at det er bekræftende, at Paula Larrain selv har henvendt sig
og fundet frem til os. Denne udsendelse blev taget godt imod af medlemmerne, som har rost
bestyrelsen for at tale deres sag i offentligheden.
Formanden gjorde opmærksom på, at flere af trossamfundets medlemmer har henvendt sig til
Spiritismens Trossamfund for at fortælle, hvorledes de gerne vil begraves i trossamfundets regi, når
det forhåbentlig en gang lykkes at blive anerkendt. Bestyrelsen tager ydmygt og taknemmeligt
imod disse henvendelser, hvilke ligeledes bekræfter, at der er behov for trossamfundets virke.
Bestyrelsen gør de medlemmer, som har henvendt sig personligt og skriftligt, opmærksom på, at
Spiritismens navngivning/dåb, Spiritismens vielse/bryllup og Spiritismens bisættelser/begravelse
først kan udføres som ritualer, når Spiritismens Trossamfund er blevet anerkendt af
Kirkeministeriet. Dette fremgår ligeledes udtrykkeligt af trossamfundets hjemmeside. Ritualet
Spiritismens livsvelsignelse kan dog sagtens gennemføres, idet de offentlige myndigheder og andre
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organisationer ikke skal involveres her, idet dette ritual alene gennemføres af én eller flere af
Spiritismens Formidlere.
Den 25. august 2018 foretog Spiritismens Trossamfunds to Spiritismens Formidlere (dvs.
formanden og næstformanden) de to første Spiritismens livsvelsignelser. To medlemmer
henvendte sig til trossamfundet med ønske om at få en Spiritismens livsvelsignelse med det formål
at bekræfte deres tro samt bekende sig Spiritismens 5 Hovedpunkter og trosbekendelse. De to
medlemmer ville gerne have dette ritual gennemført i naturomgivelserne lige ved Aktivhuset
Olsbækken i Greve. Dette var en særlig og personlig begivenhed, som også indeholdte personlige
budskaber, der fra åndelig side blev givet til de to medlemmer.
I formandens beretning fremgik det også, at Spiritismens Trossamfundets bestyrelse blev inviteret
til at deltage i den internationale og spiritistiske konference, som blev afholdt den 28. oktober
2018, arrangeret af spiritistforeningen GEEAK med afholdelse i København. Trossamfundets
formand og næstformand blev indbudt til at deltage i en panel-debat med andre internationale
spiritistiske medier og fremtrædende personligheder. Det var en lærerig og indsigtsfuld
begivenhed. Formanden fortalte på Årsmødet om, at det er interessant, at vi på tværs af
landegrænser tror på det samme i forhold til spiritismens indhold og virke. Dette kom til udtryk
ved, at de deltagende spiritister og de pågældende indlægsholdere på konferencen fra andre lande
netop fortalte om de samme ting, som fremgår af vores trossamfunds 5 Hovedpunkter samt
indholdet i vores trosbekendelse.
Formanden informerede om, at det spiritistiske bogforlag ved navn Forlaget Bogh & Bonne ISV er
lukket ned som ISV selskab med assistance fra revisor Simon Høgenhav fra Dansk Revision. I denne
forbindelse har Forlaget Bogh & Bonne valgt at donere sit lager af spiritistiske bøger til Spiritismens
Trossamfund, således at trossamfundet kan sælge disse via en webshop på trossamfundets
hjemmeside og på denne måde få indtægter, som kan finansiere udgivelsen af spiritistiske bøger og
herved udføre Spiritismens Trossamfunds formål jf. § 3 i trossamfundets vedtægter. Formanden
udtrykte stor taknemmlighed omkring denne gestus og donation fra Forlaget Bogh & Bonne.
Formanden fortalte til sidst i sin beretning dét, vi alle ventede spændt på, nemlig at høre seneste
status omkring Kirkeministeriets behandling af trossamfundets ansøgning om at blive anerkendt.
Formanden fortalte, at Spiritismens Trossamfund modtog seneste henvendelse fra Kirkeministeriet
den 16. november 2018, hvoraf det fremgår, at: ”Kirkeministeriet har den 14. november 2018
fremsendt jeres ansøgning om anerkendelse som trossamfund til Det Rådgivende Udvalg
vedrørende Trossamfund med henblik på behandling på udvalgets møde i december måned.”
Den 1. august 2018 modtog vi et brev fra Kirkeministeriet, hvori vi blev gjort opmærksom på, at der
i selve vielsesritualet skal tilføjes, at ifølge Ægteskabsloven § 20 skal vielsesritualet ske i
overværelse af mindst to vidner. Dette er sket.
Formanden afrundede sin årsberetning med at sige, at formandens årsberetning vil blive
offentliggjort på trossamfundets hjemmeside, hvormed Spiritismens Trossamfunds udvikling
igennem årene kan følges.

4. Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår:
•

Regnskabet for tiden den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2018 er offentliggjort på
Spiritismens Trossamfundets hjemmeside i overensstemmelse med vedtægterne.
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Årets resultat i Spiritismens Trossamfund er et overskud på 1.942,42 kr.
Trossamfundets indtægter er fra aktivitetsgebyr og bogsalg. Betaling for afholdelse af de to
Spiritismens livsvelsignelser er sket som honorar til de to Spiritismens Formidlere. Der er
brugerbetaling for afholdelse af ritualerne i trossamfundets regi, som afregnes individuelt som
honorar til trossamfundets Spiritismens Formidlere. Derfor fremgår denne aktivitet ikke i
regnskabet.
Trossamfundets udgifter omhandler udgifter til revisor, advokat, porto ved forsendelse af bøger,
betaling for hjemmeside, MobilePay samt rente gebyr.

5. Godkendelse af vedtægtsændringer:
•

•

•

•

Den 1. august 2018 modtog Spiritismens Trossamfund et brev fra Kirkeministeriet, hvori vi blev
bedt om at præcisere § 3. vedr. Spiritismens Trossamfunds ”Formål”. Dette er nu er blevet
uddybet. Derudover blev det påpeget, at vi i paragraffen omkring indmeldelse og eksklusion også
skulle inddrage, hvorledes medlemmer frivilligt kan melde sig ud af trossamfundet igen. Som svar
på sidstnævnte skete der en vedtægtsændring i form af tilføjelse af ”§14. Udmeldelse”, og ”Ophør
af medlemskab” er blevet til § 14.1.
Den 18. august 2018 fremsendte Spiritismens Trossamfund sit svar på Kirkeministeriets
henvendelse. Vi sætter stor pris på Kirkeministeriets givtige tilbagemelding til trossamfundet den 1.
august 2018. Kirkeministeriet gav Spiritismens Trossamfund fire uger til at svare skriftligt.
Bestyrelsen valgte i samråd med Rådet at udarbejde vedtægtsændringer, som ikke er godkendt på
en ekstraordinær generalforsamling pga. kort svarfrist, men som vil blive løftet som punkt på
efterfølgende Årsmøde. Bevæggrunden er, at vi vurderer, at disse få vedtægtsændringer ikke
berører de principielle retningslinjer for trossamfundet, men mere er en formalitet.
De foretaget vedtægtsændringer blev enstemmigt godkendt på dette Årsmøde/generalforsamling.

6. Fastsættelse af aktivitetsgebyrer for det kommende regnskabsår:
•

•

I dag er det gratis at være medlem af Spiritismens Trossamfund, og det koster 50. kr. pr. medlem at
deltage i ét foreningsarrangement. Det blev besluttet at fortsætte hermed på nuværende
tidspunkt, idet trossamfundet ikke har behov for at vækste sin likviditet. Sidstnævnte beror på, at
Aktivhuset Olsbækken lånes gratis til brug for vores arrangementer, og ritualerne (dvs. ydelser
såsom Spiritismens livsvelsignelse) prisfastsættes individuelt og afregnes som honorar direkte til
Spiritismens Formidlere. Yderligere kan trossamfundets nuværende udgifter dækkes af indtægter
fra bogsalg og det besluttede aktivitetsgebyr.
Det blev derfor besluttet, at vi afventer Kirkeministeriets næste tilbagemelding, og hvis der er
behov for vedtægtsændringer (såsom at ændre betingelserne for medlemskab, aktivitetsgebyr
mv.), så vil bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

7. Indkomne forslag:
•

Der er ingen indkomne forslag fra trossamfundets medlemmer.
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8. Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år:
•

Nuværende formand og næstformand fortsætter.

9. Valg af 1-3 medlemmer af Rådet samt meddelelse om udpegning af 1 medlem:
•
•

Juki Tauchi ønsker at fortsætte i Rådet og blev ligeledes udpeget af bestyrelsen (mht. ”udpegning af
1 medlem”).
Spiritismens Trossamfund har fået enkelte henvendelser blandt dets medlemmer, som har udvist
interesse i at blive medlem af Rådet. Det blev derfor besluttet at for at sikre, at alle medlemmer er
informeret om denne mulighed, så vil bestyrelsen i den nærmeste fremtid fremsende en personlig
mail til alle medlemmer, hvori de bliver gjort opmærksom på, at de har mulighed for at blive en del
af Rådet mht., hvad dette indebærer og kræver. Herefter udvælges flere Rådsmedlemmer.

10. Valg af 1 revisor:
•

Medlemmet Dion Licht Jensen blev valgt som Spiritismens Trossamfunds revisor.

11. Valg af 1 revisorsuppleant:
•

Medlemmet Nina Christensen blev valgt som Spiritismens Trossamfunds revisorsuppleant.

12. Eventuelt:
•

Flere medlemmer udtrykte ønske om, at Spiritismens Trossamfund bruger økonomiske midler på at
få udarbejdet og trykt visitkort, som trossamfundets medlemmer kan benytte til sit netværk, på
messer og andre relevante steder. Trossamfundets bestyrelse og Råd syntes, at dette var en god
ide, så det vil blive iværksat inden for den nærmeste fremtid.

__________________________________________________
Formand: Jenner (Jens) Johansen, Greve, den 24. marts 2019

__________________________________________________
Næstformand: Christinna Frank, Greve, den 24. marts 2019

__________________________________________________
Rådsmedlem: Juki Tauchi, Greve, den 24. marts 2019
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