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Frimærker
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Næste nyhedsbrev udkommer marts
2016. Stof hertil indleveres til
redaktøren medio februar 2016.

Foredrag
Det er muligt at få medlemmer fra bestyrelsen ud for at tale om Støtteselskabet,
Pakistans Kirke og forholdet mellem
islam og kristendom.
Henvendelse enten til det enkelte
bestyrelsesmedlem eller til formand
Mikkel Crone Nielsen.

Selskabets formål

Selskabets formål er på luthersk grund at arbejde for evangeliets forkyndelse blandt Pakistans befolkning,
i særlig grad blandt pathanerne. Dette formål søges virkeliggjort ved støtte til den selvstyrende Pakistans
Kirke (Church of Pakistan) som en fortsættelse af det arbejde, som begyndende med Teltmissionen og
Dansk Pathan Mission videreførtes af Pakistans lutherske Kirke (P.L.C.). Denne støtte ydes ved 1.
økonomisk bistand, 2. samarbejde, herunder udsendelse af medarbejdere, 3. i Danmark at udsende et blad,
normalt 4 numre årligt, om Pakistans Kirke og selskabets hjemmearbejde.
Desuden udgives et større temanummer i august.
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Fra Forening til Fond
Som der nu efterhånden er blevet orienteret
om en del gange, er Støtteselskabet fra 1.
januar 2016 overgået fra at være en forening
til at drives som en fond. Den lovgivning,
der vedrører foreninger som Støtteselskabet, er de senere år blevet ændret, så vi ikke
længere kan opretholde de godkendelser der
gør, at vores bidragsydere kan få fradrag for
deres bidrag. Da foreningen heller ikke længere kan søge om del i Tipsmidlerne, er hele
det økonomiske grundlag for Støtteselskabets virke bragt i fare. Dette er, som I ved,
baggrunden for at vi allerede i 2014 oprettede en fond, der skulle videreføre arbejdet
under de samme økonomiske forhold, som
vi har været vant til. Fondens
Omdannelsen fra forening til fond er naturligvis en beslutning, som i sidste ende
er medlemmernes, dvs. jeres. Men da der
ikke på de sidste to generalforsamlinger har
været indvendinger mod omdannelsen, er vi
bestyrelsen gået videre med arbejdet. Det
betyder, at der på vores kommende årsmøde
mandag den 22. august kommer et punkt på
dagsordenen til afstemning, hvor vi anbefaler foreningen ophævet. Beslutningen skal
efterfølgende bekræftes på et ekstraordinært årsmøde senere på efteråret.

Allerede nu er Støtteselskabets drift – dvs.
indsamlinger, udgivelse af blade og temanummer etc.- lagt over i fonden. Derfor er
det også vigtigt for os, at alle bidrag fremover sættes ind på fondens nye bankkonto.
Det gælder også alle jer, der har faste overførsler til Støtteselskabet. De nye kontoplysninger kan ses på forsiden af dette blad,
og de fremgår også af de nye FI-kort (”girokort”), som sendes ud med bladene.
Det er bestyrelsens overbevisning, at omdannelsen fra forening til fond i det daglige
ikke vil gøre den store forskel. Vores formål
er det samme som hidtil, og vi vil fortsat
udsende blade, hvor vi fortæller om arbejdet og temanumre, hvor vi sætter forholdet
mellem islam og kristendommen til debat.
En fond er dog ikke demokratisk funderet,
den har ingen medlemmer og dens bestyrelse er selvsupplerende. Vi er dog indstillet
på fortsat at holde offentlige møder, hvor vi
orienterer om Støtteselskabets arbejde, for
også på den måde at holde en god forbindelse til det vigtige bagland, som vi heller
ikke fremover kan leve foruden.
		
Ryslinge den 7. januar 2016
Mikkel Crone Nielsen, formand
for Støtteselskabet

Årsmøde

Sankt Nikolai kirke i Kolding
den 22. august
kl. 10.00 - 16.00
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Bidrag og støtte til Pakistans Kirke
d. 1. –31. december 2015
Alm. gaver:
Knud Iversen, Løgumkloster
Bo Torp Pedersen, Kbh.
Asta Foersom, Roskilde
Lorens Hedelund, Gjern
Steffen Schjødt Koch
Lene og Fred Andersen
Torben Rechendorff
Inge Lise Langkjer, Almind
J. Bacher, Rødby
Kirsten Sarauw, København K
Jørgen Hede Madsen, Sejerø
Hans Peter Erbs, Åbenrå
Ane Schjødt Koch
Thomas H. Beck, København
Crone Nielsen
Majken Frost, Horsens
Dinna Schjødt Larsen
Knud Sørensen, Nykøbing F
Elisabeth Solmer Nielsen
Knud Ochsner, Egå
Erik J.Petersen, Gelsted
Elisabeth F. Christensen
Elsebeth Harlø, Hellerup
Kirsten Høg, Brædstrup
John Wedel Hørbo, Nyk. Sj.
Holger Knudsen, Vrold
Esther H. Rasmussen, Rødding
Aase Hedelund, Gjern
Jes Gynther Sørensen, Odder
Lise Beck, Bredsten
Thorkil Sohn, Husby
Karen Bay Jespersen, Kolding
Lars Christoffersen, Hee
M.og N.H. Hansen, København
Tove Højlund, Allingåbro
Christensen, Gelsted
Aksel K. Juul, Risskov
Olav Fog, Tebstrup
Andreas Davidsen, Sønderborg
Bitten og Ole Kjær, Aalborg

Inge Albinus, Aabenraa
Hans Olav Okkels, Roager
Karen Døssing, Højbjerg
Madsen, Feldballe
Jens Arendt, Roskilde
Erik Koch, Rødding
Niels Martin Lasthein, Sdr. Omme
Ehm Asger Ehmsen, Vejrup
Anne Christine Esmarch, Sunds

100,00
200,00
200,00
250,00
200,00
300,00
250,00
150,00
150,00
100,00
100,00
50,00
200,00
500,00
200,00
200,00
200,00
200,00
250,00
200,00
500,00
200,00
600,00
500,00
100,00
100,00
500,00
250,00
1.500,00
100,00
100,00
500,00
500,00
499,00
200,00
100,00
400,00
500,00
200,00
500,00

200,00
500,00
200,00
300,00
500,00
2220,00
250,00
500,00
5000,00

I alt:

21.519,00

Kollekter / høstofre:
Vor Frelser Kirke, Kbh. K
Sankt Nicolai Kirke, Kolding
Østerlars Kirkekasse
Ebeltoft-Dråby-Handrup
Esajas Kirke, København Ø
Ledøje sogn
Karlstrup Kirkekasse
Tyrsting kirke
Klovborg kirke

1054,00
501,50
250,00
614,00
1078,00
252,00
377,00
349,00
208,00

I alt:

4.683,50 kr

Renter:
Alm. gaver:
Totalopsparing
Guldkonto Frøs
Driftskonto Frøs
Nordea aftalekonto
I alt:

684,48
8.750,33
1,59
843,84
10.280,24 kr

I alt er indgået 36.482,74 kr.,
for hvilket beløb vi siger hjertelig tak
Rødding d. 1.jan. 2015
Erik Koch
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VEDTÆGTER
VEDTÆGTER
for
SELSKABET TIL STØTTE FOR
PAKISTANS KIRKE – Fonden af 2014

III. FORMÅLETS REALISERING

§3

Formålet søges realiseret gennem et samarbejde med og ved en økonomisk støtte til
den selvstyrende Pakistans Kirke (Church of
Pakistan) som en fortsættelse af det arbejde,
der, efter at være igangsat af Teltmissionen
og Dansk Pathan Mission, videreførtes af
Pakistans Lutherske Kirke (P.L.C).

For fonden skal gælde følgende:
I. NAVN, STIFTELSE OG HJEMSTED

§1

Fondens navn er: Selskabet til støtte for
Pakistans Kirke – Fonden af 2014.

Der er ikke tillagt stifteren eller andre
fordele i forbindelse med stiftelsen.

Derudover udgives et blad om Pakistans Kirke og Fondens arbejde. I bladet tages aktuelle
emner om kristendom og islam op igennem
bl.a. boganmeldelser og selvstændige artikler.
Den teologiske refleksion, som Fonden er
forpligtet på, kommer i særlig grad til udtryk i
Fondens årlige temanummer.

Fondens midler kan ikke på noget
tidspunkt gå tilbage til stifteren.

IV. FORMUE

Fondens hjemsted er Vejen Kommune.

§ 4 – Kapital og formuens anbringelse.

Fonden er stiftet af Selskabet til støtte for
Pakistans Kirke, CVR nr. 12896638.

Fondens grundkapital udgør ved oprettelsen
kr. 250.000,00 der er kontant indbetalt af
stifteren.

II. FORMÅL

§2

Som kapital skal endvidere medregnes
ethvert yderligere aktiv, som bestyrelsen har
henlagt til kapitalen, eller som senere tilfalder
fonden ved arv, med mindre arveladeren har
bestemt, at arven kan anvendes til uddeling.

Fondens formål er
1) på et folkekirkeligt grundlag at arbejde
for evangeliets forkyndelse blandt
Pakistans befolkning;

Fondens kapital skal anbringes på betryggende måde, således at værdien søges bevaret, og
således at der tilvejebringes et rimeligt afkast
med henblik på fondens årlige uddelinger.

2) i Danmark at bidrage til en teologisk
gennemarbejdning af de problemer, som
evangeliets forkyndelse blandt muslimer
rejser, og dermed bidrage til debatten om
forholdet mellem kristendom og islam.
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VEDTÆGTER
V. BESTYRELSEN

valg- og frimenigheder udpeger en suppleant
samtidig med udpegningen af et bestyrelsesmedlem.

§5
Fondens højeste myndighed er bestyrelsen,
der selv fastsætter sin forretnings-orden.

Alle medlemmer er udpeget for en funktionsperiode på 2 år. For at undgå, at alle funktionsperioder udløber på samme tid, er der ved
fastsættelsen af de første funktionsperioder
sket en opdeling mellem funktionsperioder på
henholdsvis 1 år og 2 år. Samtlige efterfølgende funktionsperioder er på 2 år.
Alle medlemmer kan genudpeges.
Bestyrelsen modtager ikke vederlag.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer.

§ 6 – Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf
et udpeges af Foreningen af Grundtvigske
valg- og frimenigheder. Bestyrelsen er selvsupplerende for så vidt angår de 6 medlemmer, der ikke er udpeget af Foreningen af
Grundtvigske valg- og frimenigheder, idet
den samlede bestyrelse på syv medlemmer
træffer afgørelse om, hvem der skal besætte
eller genbesætte et eller flere vakante sæder i
bestyrelsen, når en funktionsperiode udløber.
Beslutningen træffes ved simpel stemmeflerhed. Den første bestyrelse består af følgende:
Valgt af årsmødet for Selskabet til støtte for
Pakistans Kirke:
1. Thomas H. Beck – for en periode på 2 år.
2. Erik Koch – for en periode på 2 år.
3. Mikkel Crone Nielsen – for en periode på 2 år.
4. Grete Wigh-Poulsen – for en periode på 1 år.
5. Henning Nielsen – for en periode på 1 år.
6. Stine Munch – for en periode på 1 år.
samt:
7. Vibeke Hein – for en periode på 1 år.

§ 7 – Bestyrelsens arbejde
Møder i bestyrelsen afholdes når der efter
formandens skøn er behov herfor, dog mindst
2 gange årligt. Såfremt mindst 2 medlemmer
af bestyrelsen indgiver skriftlig begæring
herom, skal der afholdes møde.
Møderne i bestyrelsen ledes af formanden,
der også er ansvarlig for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Alle
afgørelser, bortset fra vedtægtsændringer
og en beslutning om opløsning af Fonden,
jfr. § 10, træffes ved simpel stemmeflerhed.
Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af medlemmerne er til stede. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Indkaldelse til møde i bestyrelsen foretages
skriftligt, herunder ved brug af e-mail, så vidt
det er muligt med mindst 8 dages varsel.

Vibeke Hein er udpeget af Foreningen af
Grundtvigske valg- og frimenigheder.
De 6 medlemmer, der ikke er udpeget af
Foreningen af Grundtvigske valg- og frimenigheder, vælger 2 suppleanter for en
periode på 2 år. Valget sker ved simpel
stemmeflerhed. Foreningen af Grundtvigske
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VEDTÆGTER
VI. TEGNINGSRET

og tilsynsmyndigheden godkender beslutningen.

§8

Fonden kan opløses, når det skønnes, at
fortsat drift ikke længere tjener noget formål.
Dette forudsætter, at 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget og
tilsynsmyndigheden godkender beslutningen.

Fonden tegnes af bestyrelsens formand og
næstformand i forening med 1 andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
VII. REGNSKAB OG REVISION

Ved Fondens opløsning skal aktiverne realiseres bedst muligt og Fondens restformue skal
anvendes til et formål svarende til vedtægternes § 2 efter forudgående godkendelse af
tilsynsmyndigheden.

§9
Fondens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår går dog fra Fondens stiftelse
til udgangen af 2014.

IX. IKRAFTTRÆDEN

Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

§ 11

Efter afslutningen af et regnskabsår afholdes
møde i bestyrelsen senest med udgangen
af marts måned, hvor årsregnskabet skal
godkendes.

Vedtægterne for Fonden træder i kraft på
den dato Fonden er stiftet og vedtægterne
godkendt af bestyrelsen
Kolding, den 25. august 2014

Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret
eller registreret revisor, der forsyner årsregnskabet med revisorerklæring og udarbejder
revisionsprotokol.

Som stifter:
For Selskabet til Støtte for Pakistans Kirke –
og som bestyrelsesmedlemmer i Fonden for
så vidt angår Thomas H. Beck, Erik Koch,
Mikkel Crone Nielsen, Grete Wigh-Poulsen,
Henning Nielsen og Stine Munch:

Det årlige overskud skal anvendes til opfyldelse af Fondens formål i henhold til vedtægternes § 2 og i øvrigt til konsolidering af
Fondens formue efter bestyrelsens beslutning
herom.

Thomas H. Beck
Erik Koch
Mikkel Crone Nielsen		
Grete Wigh-Poulsen
Henning Nielsen		
Mads H. Callesen
Stine Munch

VIII. VEDTÆGTSÆNDRING OG
OPLØSNING

§ 10
Såfremt ændrede forhold gør en regulering i
vedtægterne hensigtsmæssig, kan dette alene
ske, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen stemmer for forslaget
på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder

Som udpeget af Foreningen af Grundtvigske
valg- og frimenig-heder:
Vibeke Hein
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Afsender:
Karen Margrethe Seidelin
Jeppe Aakærs Vej 29
8400 Ebeltoft.

Støtteselskabets adresser

Formand:
Frimenighedspræst Mikkel Crone Nielsen
Graxabjergvej 4, 5856 Ryslinge
Tlf. 62 67 10 95 - E-mail: mikkelcrone@hotmail.com
Næstformand:
Hærprovst og sognepræst
Thomas Hansen Beck
Kastellet 16
2100 København Ø
Tlf. 33 15 13 06 - E-mail: thb@km.dk

Sekretær:
Sognepræst Henning Nielsen
Hulgaden 1, Hyllested, 8400 Ebeloft
Tlf. 86 33 60 22 - E-mail: hnil@km.dk

Kasserer:
Skolekonsulent Erik Koch
Nordhaven 3, 6630 Rødding
Tlf. 74 84 10 53 - E-mail: koch@fdf.dk
Ekspeditør:
Karen Margrethe Seidelin
Jeppe Aakjærvej 29
8400 Ebeltoft
E-mail: kms@km.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Sognepræst Stine Munch
Frederiksborggade 41, 2.tv
1360 KBH K
Tlf: 24434827 - E-mail: stm@km.dk
Sognepræst Mads Haahr Callesen
Frederikdal Allé 25
7800 Skive
Tlf. 24219909 - E-mail: mhc@km.dk
Valgmenighedspræst Hans Nørkjær
Carl Holst-Knudsens Vej 6, st.
8000 Aarhus C
Tlf. 41170909 - E-mail: hans_norkjaer@hotmail.com
Redaktør
Kirsten Marie Kragh
Graven 7
8471 Sabro
Tlf. 21261578 - E-mail: kisser@tordenmyg.dk
Hjemmeside:
www.pakistanskirke.dk

Adresser i Pakistan
Rt Rev. Humphrey Peters, 1-Sir Syed Road, Peshawar 25000, KPK Pakistan. www.peshawardiocese.org

