Menighedsrådets årsberetning den 29-8-3019.
Endnu et hjertelig velkommen også til denne del af aftenen.
Vi vil først starte med en sang og herefter er der lejlighed til at stille spørgsmål vedr. kirkegården og
Hans-Nicolai vil fortælle om kirkegårdssamarbejdet som organisation og udviklingsplaner på
kirkegården.
(f.eks. Højskolesangbogen nr. 366 ”Jeg ser de bøgelyse øer”
og til slut 562: ”Nu går solen sin vej”

Tak til Hans-Nicolai for turen på kirkegården og information.

Vi går nu over til menighedsrådets årlige beretning.
Først vil jeg fortælle om de aktiviteter og opgaver, der har været siden seneste beretning i oktober
sidste år og lidt om planerne for det næste år.
Dernæst vil vores forretningsfører Ib Krogh-Nielsen vise nøgletallene i regnskabet 2018 og budget
2019.

Først de kirkelige aktiviteter.
De fleste søndagshøjmesser starter kl 10.30 og så har vi de andre gudstjenester, som har en lidt
anden form.
Det er næsten blevet en tradition med nytårsgudstjeneste 1. nytårsdag, med
kyndelmissegudstjeneste med servering af pandekager udendørs og friluftsgudstjeneste omkring
midsommer.
Så har vi stillegudstjenester sidst på eftermiddagen på hverdage og børnekirke. Stillegudstjenesterne
vil vi nu ændre lidt, så der kommer mere vægt på sang og musik og derfor hedder de nu aftensang.
Meningen er stadig, at man lige får en lille stille stund til eftertanke eller hvad man måtte ønske.

Vores organist Lisbeth Bomose gør et stort arbejde med børnekoret, som vi så kan nyde ved særlige
lejligheder og hun har tilbudt babysalmesang, men desværre med for få tilmeldinger. Her fra
efteråret vil Lisbeth sammen med nabosognene koordinere de forskellige tilbud om børneaktiviteter.
Som vi nævnte sidste år, har Marianne åbnet op for dåb på visse lørdage og det lader til at være en
fin mulighed for en del har nu benyttet sig af den.
I foråret blev et stort hold konfirmander på 18 konfirmeret den 17 maj og det kommende hold er på
19 startede konfirmandundervisningen i går.
I vinters har der også været et hold minikonfirmander for børn i 3. klasse. Forløbet indgår som en
del af religionsundervisningen og samarbejdet med skolen er rigtig godt.
Endelig har Marianne, foruden plejehjemsgudstjenester, konfirmandaktiviteter på Dalsmark
Plejecenter sammen med naturvejlederen og nogle af beboerne. Også samarbejdet med plejecentret
fungerer rigtig godt.
I vinters havde vi i menighedsrådet også en drøftelse af, om trosbekendelsen fortsat skal synges
eller siges. Der er forskellige traditioner i kirkerne med det. Argumentet for at sige den var, at lade
ordene fylde og have fokus på dem og ikke på at følge melodien. Vi blev enige om at afprøve det
frem til det nye kirkeår. Vi har fået en enkelt tilkendegivelse på, at helheden på en måde går i
stykker, at fremsigelsen er usammenhængende og usikker.
Derfor vil vi gerne spørge jer hvad I synes. Hvordan oplever I det? Skal vi evt. afkorte
prøveperioden?
Jeres synspunkter vil vi drøfte på menighedsrådsmøde.

Andre aktiviteter:
I oktober havde vi besøg af tidligere sognepræst, sygehuspræst og forfatter Preben Kok. Det blev
noget af et tilløbsstykke og vi måtte flytte over i kirken. Som de fleste nok husker kunne Preben
Kok på underholdende vis fortælle om livscyklus, magt og magtesløshed og om den feminine og
den maskuline styrke.
I december var der koncert med Rinkenæs Brassband, der spillede livlig og fin julemusik og vi var
så heldige også at have besøg af Sønderjysk Pigekor, der på smukkeste vis sang julesalmer og
sange.

Vores eget børnekor medvirkede i luciagudstjenesten med stemningsfyldt luciaoptog og sang.
Så fik vi fortalt kvindeeventyr i januar måned. Det var Ingrid Henze, som har stor indsigt i dem og
meget medlevende fortalte sjove og pudsige eventyr. Kvindetemaet fortsatte i februar, hvor
sognepræst Margrethe Dahlerup Koch holdt foredrag om kvindesynet i det gamle testamente.
I marts havde vi besøg af Den Danske Salmeduo og i april sang vi forårssange her i
konfirmandstuen.
Påsken blev indledt med Bach og billeder med Dorthe Zielke og Søren Johansen og ved
langfredagsgudstjenesten medvirkede Dybbøl Vokalensemble.
Endelig holdt vores egen organist Lisbeth Bomose en fin koncert i maj måned.
Nu er aktiviteterne så småt i gang igen efter sommerpausen og som I nok ved, har vi lige haft
vandretur på gendarmstien i samarbejde med Bov sogn og jazzkoncert i Den Gamle Kirke,
arrangeret af kulturgruppe, som menighedsrådet er en del af.
I september kommer der orgelkoncert med Junior Ferreira og Lisbeth Bomose og i oktober foredrag
om den ukendte alsiske salmedigter Peter Ernst ved dr. Theol Jens Lyster.
Der venter os helt sikkert en spændende oplevelser.
Til sidst vil jeg også nævne, at vi er godt i gang med planlægningen af fejringen af 100 året for
genforeningen næste år. Det kommer der mere om i Samspil og i ugeavisen.

Hvad har vi ellers lavet i menighedsrådet?
Vi har arbejdet videremed sognehus-projektet. Vi viste et nyt projekt på sognemøde i november og
fik mange tilkendegivelser på opbakning til byggeriet.
Som vi også har skrevet om i Samspil og på vores hjemmeside, så skulle projektet behandles i
kirkemyndighederne, som er provsti og stift.
Vi er nu der hvor vi lige inden sommerferien fik stiftets bemærkninger til byggeriet. De faglige
konsulenter har anbefalet projektet, men mindre ting skal ændres. Her kan I se bemærkningerne fra
stiftet. Arkitekten har derfor revideret projektet og det sender menighedsrådet så ind til ny
behandling.

Materialet kan I også på vores hjemmesiden. Vi håber meget, at vi kan sætte projektet i gang, selv
om der vil gå lang tid endnu og at huset vil være til glæde for sognet.
Endelig lidt om hvad vi har brugt penge på og hvad vi har planer om at få ordnet.
Korskirken blev kalket og der blev isat elektronisk dørlås. Depotpladsen ved parkeringspladsen blev
færdiggjort, så der nu ser ryddeligt ud. Lågerne i tårnet bliver malet og ordnet.
Vi har købt nye klapstole, som har bedre siddekomfort og er meget lettere at flytte.
Der er købt 2 måtter til babysalmesang og til legehjørnet i kirken og en ny pc til konfirmandstuen
fordi den gamle er forældet. Så er skader på taget på præstegården lige blevet udbedret. Der er søgt
om penge til nyt køkken i præstegården fordi det er nedslidt og over 20 år gammelt og om penge til
totalkalkning af Korskirken næste år.
Taget på Den Gamle Kirke blev understrøjet sidste år. Der bliver i år malet udhæng og vestgavlen
og dele af indganspartiet bliver kalket.
Det var nogle af de ting vi har brugt midler på.
Afslutningsvis vil menighedsrådet sige stor tak til jer som kommer og er interesserede i de
arrangementer vi laver og engagerede i det liv der er omkring kirken. En lille opfordring fra os er at
tænke på, at der er menighedsrådsvalg næste år. Så kunne det have interesse, vil vi gerne høre det.
En stor og hjertelig tak skal lyde til de frivillige som trofast yder stor indsats med praktisk hjælp,
madlavning og bagning til arrangementerne. Uden jeres hjælp kunne vi ikke gøre tingene på den
fine måde vi gør nu.
Så har vi vores dygtige og engagerede personale, som hele tiden bærer tingene igennem og er
positive overfor nye ideer. Stor tak til Lisbeth, Else Marie og Kirsten.
Til sidst også stor tak til vores samarbejdspartnere i kirkegårdsbestyrelsen – vores nabo
menighedsråd og personalet på kirkegården. Det koster virkelig mange kræfter at få den nye
organisation til at køre.
Spørgsmål?
Vi vil opfordre jer til at fortælle os, hvis I har gode ideer til arrangementer.

Nu vil forretningsfører Ib Krogh-Nielsen overtage og fortælle om regnskab og budget for næste år.

