Årsberetning for Them Sogns menighedsråd 2016.
Them Sogns vision/målsætning:
I mødet mellem kirken og ethvert menneske i sognet indbyrdes i vores daglige arbejde vil vi:
I Them og Brande Kirker vil vi være åbne. Vi vil være åbne overfor de liv og de fællesskaber, der er vores
daglige virkelighed. Derfor skal dørene være åbne for ethvert menneske.
I Them og Brande Kirker vil vi være nysgerrige. Vi vil være nysgerrige efter ny viden og nye vinkler på vores
forunderlige verden. Derfor skal dørene være åbne også for eksperimenter.
I Them og Brande Kirker vil vi være synlige. Vi vil være synlige ved at åbne for kirkens glade budskab og
kommunikere kirkens lange historie; dette realiseres igennem engagement og dialog med byens borgere,
foreninger, institutioner og arbejdspladser.
I Them og Brande Kirker vil vi være stolte. Vi vil være stolte over at kunne videreføre en historie, der
strækker sig næsten 1000 år tilbage på vores lokale jord, og som ved sit liv rækker ind i vores fælles fremtid.
Stolte over at kunne bevare og stadig skabe værdige rammer for den bibelske grundfortælling og
menneskelivets højtider.
I Them og Brande Kirker vil vi se muligheder frem for begrænsninger. Vi vil fremme dialog, hvor der er
enetale eller tavshed; og derved kunne give rum for inspiration, fællesskab og livsfylde.

Menighedsrådsloven:
Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet.
Det påhviler menighedsrådet, at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse,(jf. bekendtgørelse af lov
om menighedsråd § 1 stk. 2 af 24. juni 2013)
Menighedsrådets særlige indsatsområder for 2016:
1. Fortsat omhyggelig økonomistyring
2. Fortsat omhyggelig ressourcestyring for arbejdet på kirkegården for at opnå en passende
vedligeholdelsesstandard.
3. Påbegyndelse af en tilpasning af Them Kirkegård ud fra kirkegårdskonsulentens anvisninger.
4. Videreførelse af det gode arbejdsklima blandt medarbejderne, i menighedsrådet og i samarbejdet
med de mange frivillige. Engagementet i lokalområdet bibeholdes, lige som de kirkelige aktiviteter
fortsættes.

Hvordan har vi forsøgt at efterleve ovenstående områder? Mål, lov og indsatsområder?
Ad. 1: fortsat omhyggelig økonomistyring.
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Alle medarbejdere har udvist omhyggelig overholdelse af budgettet. Økonomiudvalget har nøje fulgt op
på regnskabet måned for måned, for at sikre at vi skulle komme gennem 2016 uden underskud.
Der har desværre været nogle store reparationer på maskiner, som har øget udgifterne på kirkegården.
Vi har sidst på året fået mulighed for at fremskynde købet af en multimaskine incl. løvsuger, da vores
løvsuger var gået i stykker. Multimaskinen var på anlægsønsker for 2017.
Desuden har vi måttet sørge for grundig kalkning af Them Kirke, da kalkningen fra renoveringen
desværre ikke var grundet efter forskrifterne.(Vi har ikke ressourcer til at bevis føre dette). Den netop
udførte kalkning var mere omfangsrig end budgetteret, hvorfor vi har underskud på dette formål.
Det er svært fuldstændigt at overholde et stramt budget, da der som beskrevet hurtigt kommer
uforudsete hændelser indover. Men vi håber det lykkes at komme ud af året uden underskud.
Ad 2.: fortsat omhyggelig ressourcestyring for arbejdet på kirkegården, for at opnå en passende
vedligeholdelsesstandard.
En af vore sæsonansatte gravermedhjælpere blev alvorligt syg i slutningen af 2015 og vi har ansat vores
kirkesanger i dennes stilling, således at han nu varetager både kirkesanger- og kirketjenerfunktionen
samt arbejde på kirkegården.
De øvrige medarbejdere på kirkegården arbejder uændret og har efterhånden stor erfaring. Vi har
desuden stor glæde af medarbejdere i henholdsvis flexjob og arbejdsprøvning.
På Them Kirkegård arbejder personalet med at få en kirkegård, der er smuk og passer til behovet samt
på at minimere vedligeholdelsen, så vi fortsat kan klare opgaverne uden flere hænder og uden at vi
slider unødigt på vore medarbejdere.
Der er efterhånden fjernet mange hække på kirkegården og sået græs i områderne. Det skaber
sammenhæng på kirkegården og skulle gerne være arbejdsbesparende, selvom græs ikke kan passe sig
selv.
På Brande Kirkegård har graveren i samarbejde med en entreprenør fået fjernet vissen beplantning,
hække og vildtvoksende buske. Græssåningen venter til foråret.
Bygningsmæssigt har vi fået skiftet tagrender på Brande Kirke samt fået malet vinduer og hoveddør.
Der er afslebet og lakeret gulve i Sognehuset. En carport ved præsteboligen er under opførelse.
Spejderne holder til i kælderen i sognehuset til ugentlige møder og kan igen gøre brug af den gamle
præstegårdshave, som er nyanlagt efter bygning af materialegården. Der er plantet buske omkring
materialegården og det er planen, at spejderne skal have en bålplads tæt herved samt en raftegård.

Ad 3.: Påbegyndelse af tilpasning af Them Kirkegård ud fra kirkegårdskonsulentens anvisninger:
Arbejdet med en udviklingsplan for kirkegården pågår fortsat, hvorfor egentlig omlægning ikke er
startet, bortset fra renovering af den nord-vestlige del af kirkegården. Det bliver et arbejde for det nye
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menighedsråd at følge op på. Vi forventer et snarligt møde med landskabsarkitekten/
kirkegårdskonsulenten, før færdiggørelse planen. Herefter kan vi ad tjenstlig vej søge arbejdet igangsat.

Ad 4.: Vedligeholdelse af det gode arbejdsklima blandt medarbejderne, i menighedsrådet og i
samarbejdet med de mange frivillige. Engagementet i lokalområdet bibeholdes, ligesom de kirkelige
aktiviteter fortsættes.
For at vedligeholde det gode arbejdsklima holdes der månedlige kalendermøder, hvor alle deltager
sammen med kontaktpersonen. Desuden er menighedsrådet vært ved fredagskaffen, som udelukkende
har et socialt sigte. Der afholdes sommerfest for menighedsråd og ansatte, frivilligfest for alle ansatte
og alle frivillige og nytårskur for de ansatte. Således er der rig mulighed for at menighedsråd, frivillige
og ansatte kan mødes og lære hinanden godt at kende og dermed trække på hinandens ressourcer.
Kontaktpersonen og hans stedfortræder er synlige i dagligdagen, så kirkens ansatte har let ved at
komme i kontakt med dem, og kan drøfte de små problemer, der vil opstå på en arbejdsplads.
Synligheden er med til at løse tingene her og nu.
Der arbejdes på at give medarbejderne den fornødne efteruddannelse for de forholdsvis små midler
der er til rådighed på budgettet.
Også det fysiske arbejdsmiljø for især kirkegårdsansatte tages der hånd om. Menighedsrådet arbejder
tæt sammen med graveren omkring indkøb af maskiner og redskaber, der kan lette arbejdsdagen for de
ansatte. Senest har et påbud fra Arbejdstilsynet om at mindske det knæliggende arbejde gjort, at hele
processen omkring granpyntning er blevet reorganiseret. Dette har givet væsentlig bedre
arbejdsbetingelser.
Generelt har vi et godt arbejdsklima i Them Sogn og rigtig dygtige og pligtopfyldende medarbejdere
inde som ude.
Vores kordegn Marianne Sehested har været omdrejningspunktet på vores kirkekontor og på den måde
er hun ofte medlemmernes første møde med kirken. Hun er blæksprutten, der ved, hvad der sker hvor
og hvornår, og hun sørger for koordinering af kalenderen.
Organisten Steen Jørgensen er med sin musikkyndighed med i samtlige arrangementer, hvor der skal
spilles orgel eller klaver. Han står for musikken i kirkerne samt tilrettelæggelse af koncerter.
Kirkesangeren Torben Steffensen er altid med, når der skal synges for. De er tilsammen det musikalske
omdrejningspunkt under Gudstjenesterne.
Vores kirkekulturmedarbejder Helle Erdmann Frantzen har igen haft besøg af alle 3. klasser på skolerne
sammen med deres lærere, ligesom hun står for morgensang for både børn og voksne sammen med
organisten. Her tryllebinder hun alle med sin store fortællekunst og Steen Jørgensen forkæler os med
sin musik.
Vi har hele året haft fuld bemanding på sognepræstestillingerne og det er en fornøjelse at mærke, hvor
godt de samarbejder indbyrdes, og hvor positivt de fungerer sammen med det øvrige personale.
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Kirkelige aktiviteter:
Gudstjeneste: Hver søn- og helligdag på skift i kirkerne efter fordelingsprincippet: 2 i Them 1 i Brande.
Denne ordning sikrer at vi udnytter begge kirker og tilgodeser borgere i hele sognet. Præsterne deles
om Gudstjenesterne efter deres ansættelsesnorm, og organisten og kirkesangeren står for musikken.
Babysalmesang: 2 hold forår, 1 hold efterår. Majbritt K. Roulund har på fornemste vis videreført denne
aktivitet. Holdet har endvidere besøgt Toftevang Plejehjem til stor glæde for beboerne, babyer og
mødrene. Dette samarbejde ønsker vi kan fortsætte med de kommende hold. Organisten Steen
Jørgensen spiller klaver hertil.
Morgensang for de små: Målrettet førskolebørn og deres voksne omsorgspersoner, hvilket vores
kirkekulturmedarbejder klarer i samarbejde med organisten til stor glæde for både børn og voksne.
Spaghettigudstjeneste: Målrettet børnefamilier. Her afholdes 3 gudstjenester forår og 3 efterår. Her i
efteråret forsøger vi med en fast ugedag, og vi har to meget inspirerende unge piger, Tine og Solveig
Hedegaard som hjælpere ved gudstjenesten. Derefter nydes pasta og den populære kødsovs tilberedt
og serveret af vore frivillige hjælpere. Vores organist sørger som altid for musikken.
3. klasse i kirken: Målrettet hele klasser sammen med deres lærer. Det er kirkekulturmedarbejderen
Helle E. Frantzen, der står for både planlægning og undervisning. Hun inddrager præsterne efter behov.
Konfirmationsforberedelse med 3 – 4 hold 7. klasses elever, hvor sognepræsterne Majbritt K. Roulund
og Andreas E. Hansen står for undervisningen.
Morgensang for voksne med musik og fortælling. Musikken leveres af vores organist Steen Jørgensen
og kirkekulturmedarbejderen Helle E. Frantzen står for fortællingen. Der synges sammen fra
højskolesangbogen. Derefter nydes kaffen, tilberedt af vore frivillige.
Højskoleaftener under ledelse af højskolekredsen. Også i år har der været spændende og oplysende
foredrag og en koncert på programmet.
Studiekreds i sognehuset er ny opstartet med temaet: Salmer – gamle og nye. Det er Andreas
Engelbrecht Hansen og organisten Steen Jørgensen, der i samarbejde står for programmet.
Kirkesangeren Torben Steffensen leder sangen.
Specialgudstjenester: Jagtgudstjeneste med efterfølgende spisning, Gospel- og musikgudstjeneste,
Maria Gudstjeneste, Allehelgensgudstjeneste, De 9 læsninger og Skærtorsdagsgudstjeneste med mad
leveret af lokale sponsorer.
Visionsmøde / inspirationsmøde i foråret, hvor mange aktuelle emner blev berørt.
Generel opsamling: Vi vil signalere åbenhed over for nye tiltag. Mange af ideerne skal først og fremmest leve på frivillig
basis, ex Fredagsfamilie, Mandeklub, Juniorklub.
Derfor skal vi opfordre folk til at melde sig, hvis de har gode ideer og lyst til at føre dem ud i livet. Menighedsrådet vil gerne
støtte ideer med hjælp, lokaler og penge.
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Fuglestemmetur – en tur i forårsskoven for at lytte til fuglesangen og opleve morgenstemningen med
efterfølgende Gudstjeneste. Dette arrangement var tilrettelagt i samarbejde med Liga Syd.
Plejehjemsgudstjenester og oplæsning på plejehjemmene. Præsterne står på skift for disse
plejehjemsbesøg og en stor flok frivillige hjælper beboerne, så de kan være med. Organist og
kirkesanger medvirker ligeledes.
Juleafslutninger/ Gudstjenester for børnehaver og skoler både i Them og Brande Kirker.

Statistik for de talglade: følger som bilag 1 efter nytår (da statistikken følger kalenderåret og ikke
kirkeåret)

Indbyggere og medlemmer af folkekirken
Gudstjenester
Vielser
Fødsler
Dåb
Bisættelser og begravelser
Børn og unge
Sognehuset - udlejning

Afslutning:
Den 13. september blev der afholdt orienteringsmøde i forbindelse med det kommende valg til
menighedsrådet. Efter orienteringsmødet besluttede forsamlingen, at opstille en fællesliste med
kandidater til menighedsrådet. Da der ikke blev indleveret andre lister, udgør de opstillede kandidater
det kommende menighedsråd. Der er konstituerende møde i det nye menighedsråd den 24. november
2016.
Der er mange opgaver at tage fat på for det nye menighedsråd.
Omkring de kirkelige aktiviteter har vi flere aktuelle emner, der bobler i idebanken.
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Af praktiske tiltag er der etapevis omlægning af kirkegården i Them samt projektering og opførelse af et
nyt maskinhus, hvorefter den gamle præstegård/ nuværende maskinhus skal nedrives og
parkeringsområdet skal færdiggøres.
Jeg ser frem til endnu en periode i menighedsrådet, hvor vi hjælper og støtter hinanden i arbejdet
omkring vore kirker, således at vi kan leve op til loven og vore mål. Vi tilstræber at være en åben kirke,
hvor der er gode rammer for evangeliets forkyndelse og menneskelivets højtider.

Them Sogns Menighedsråd
Else Nørgaard

Godkendt på menighedsrådsmødet d. 24.november 2016
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