
MENIGHEDSMØDE DEN 30/10-11 

Beretning om årets gang. 

Inden længe begynder et nyt kirkeår og det er derfor helt oplagt at se lidt tilbage på hvordan det 

er gået i 2011.  

Folkekirken generelt står overfor meget store udfordringer med hensyn til at fastholde 

tilslutningen til kirken. På landsplan er der 2 der melder sig ud hver gang der er 1 der melder sig 

ind. I Haderslev stift er tallet 1,5 udmelding for hver der melder sig ind. 831 har i 2010 meldt sig ud 

i Haderslev stift, 513 har meldt sig ind. Den udvikling skal man jo gerne se om man kan vende en 

smule. Det er aldersgruppen 25 til 34 år der har den største udmelding med 212 personer i 

Haderslev stift. Lidt statistik fra vores egen kirke viser følgende(2010 tal): 892 indbyggere, 793 

medlemmer af folkekirken, 9 fødte, 13 døde, 10 døbte, 11 konfirmerede, 4 vielser og 14 kirkelige 

begravelser. Vi skal i folkekirken til stadighed sørge for at udvikle os og forbedre os for at øge 

tilgangen til folkekirken. Her påhviler der, ikke bare menighedsrådene, men også menighederne 

rundt omkring et stort arbejde. 

Året her hos os er forløbet rigtigt fint synes jeg. Vi har afholdt adskillige arrangementer af den ene 

og den anden slags. Jeg vil her nævne nogle af dem. Kirke i børnehøjde er og har været en stor 

succes, vi tiltrækker med dette arrangement mange som måske ikke lige benytter kirken så tit, 

men som ved at komme til arrangementet viser at de ikke har berøringsangst overfor kirken. Det 

er da overordentligt positivt og noget vi er meget glade for. Det er nu engang sjovere at planlægge 

noget hvor der så også dukker mange mennesker op. Høstgudstjenesten er nok et arrangement vi 

bliver nødt til at tage op til revision. Vi synes at opbakningen til Høst GT delen i kirken er god, men 

den efterfølgende høstfrokost er der ikke megen tilslutning til og derfor vil vi nok ændre lidt på 

formen til næste år. Udover det har vi blandt andet også haft: filmaften for konfirmander, 

fastelavnsgudstjeneste, konfirmandlejr, konfirmation, indsamling til folkekirkens nødhjælp, 

konfirmandaften i fællesskab med Bjert sogn, minikonfirmandundervisning, udflugt med 

tirsdagsklubben, møder i tirsdagsklubben + meget mere. Derudover er vi også glade for at der er 

så stor opbakning til kirkekoret og voksenkoret, det er altså noget andet at komme i kirken når der 

er kor til stede, tak til de personer der bruger tid på dette arbejde. Vi vil også her påskønne at 

arrangementet, tirsdagssang er blevet startet op og har vist sig at være en stor succes. Det er jo et 

eksempel på at alt ikke behøver at komme fra MR, men ganske udmærket kan køre uden vores 

indblanding. Alt i alt et særdeles aktivt menighedsliv der har involveret mange af sognets beboere. 

I den forbindelse skal der lyde en rigtig stor tak for hjælpen til vores arrangementer i 2011. Det er 

helt fantastisk at opleve den hjælpsomhed der strømmer os i møde fra folk der vil hjælpe os, uden 

Jer var det simpelthen ikke nemt at klare, og det er ikke bare noget vi siger bare for at sige det, nej 

det kommer dybt fra hjertet. Det er her svært at nævne alle dem der har ydet denne hjælp og jeg 

vil blot sige ingen nævnt ingen glemt. Og der skal også lyde en kæmpe tak til alle Jer der har 



støttet vores arbejde ved simpelthen at møde op til arrangementerne. Det nytter jo ikke at have 

en masse der gerne vil hjælpe, hvis der så ikke dukker nogen op til det arrangerede.  

I det forløbne år har vi videreudviklet vores samarbejde med Bjert og Dalby sogne. Graverne og 

organisterne er inde i et samarbejdsforløb og det er muligt at kirkesangerne også indgår et 

samarbejde. Vi er særdeles glade for dette samarbejde da det giver præster og de ansatte bedre 

muligheder for at planlægge deres arbejds- og fritidsliv. Kort sagt så ved man nu hvornår man har 

sine fridage, det kunne godt knibe før aftalernes indgåelse. Vi vil gerne udtrykke en stor tak for et 

godt samarbejde til de Bjert og Dalby, der er, som jeg oplever det, en rigtig god tone imellem de 

implicerede i samarbejdet, og det gør altså det hele lidt nemmere at man kan snakke om de ting 

der dukker op i sådan et samarbejde. Og det kan man så absolut her. 

Der skal også lyde en tak for godt samarbejde til Kolding Provsti og kirkernes regnskabskontor. 

Sidst men så sandeligt ikke mindst skal der lyde en kæmpe tak for godt samarbejde til alle ansatte 

ved kirken. I har alle ydet en stor indsats i året der er gået, og det vil jeg gerne takke for. Det er 

ikke altid givet at et arbejdsgiver/arbejdstager forhold er godt, og der er da også mange 

udfordringer, blandt andet med nye tiltag ”ovenfra” og de ”nye” overenskomster som dog er ved 

at være implementeret. Men på trods af det har vi ikke oplevet uvilje til at få det hele til at køre, 

og det er vi meget glade og taknemmelige for.  

Til allersidst vil jeg takke menighedsrådet for et super godt og konstruktivt samarbejde. Jeg synes 

vi får løst mange udfordringer hen ad vejen, og det i et godt arbejdsklima. 
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