Årsberetning 2019 for Them Sogns menighedsråd

Målsætninger for valgperioden
Mål for hele perioden 2016 – 2020:
At være kirke for hele sognet og være synlig i lokalområderne.

Indsatsområder i 2019
Fastholde det store aktivitetsniveau i sognet med tilbud til alle aldersgrupper: Her tænkes på
babysalmesang, børnesalmesang, spaghettigudstjenester, morgensang og sogneeftermiddage samt fortsat
opbakning til højskolekredsen og dennes aktiviteter.
Opfølgning på dåbsprojekt: ”dåb i dag” i form af dåbstræf.
At fortsætte omlægningen af Them kirkegård efter udviklingsplanen, dvs. færdiggørelse af 2. etape.
I forbindelse med ansættelse af ny organist ønsker MR, at der bliver oprettet børne- og voksenkor, samt
mere musik i kirken i form af afholdelse af koncerter.

Menighedsrådsloven:
Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet. Det påhviler menighedsrådet at
virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Hvordan har menighedsrådet forsøgt at leve op til lov, mål og indsatsområder?
Det vil jeg redegøre for i denne årsberetning, ved at beskrive følgende emner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sognets aktiviteter
Kirkegården
Maskinhus
Venskabsmenigheden i Gulbene i Letland
Personale og frivillige
Afslutning

1. Sognets aktiviteter
Vi har afholdt de sædvanlige mange arrangementer, hvor vi har forsøgt at henvende os til hele målgruppen.
Der har været babysalmesangsgrupper, hvor der afsluttes med gudstjeneste for de deltagende og deres
familier. Efter gudstjenesten var der fællesspisning i sognehuset med pizza og frugttærte.
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Der har været børnegrupper fra dagplejen og vuggestuen i kirken og børnesalmesangseftermiddage for
førskolebørn og deres forældre. Spaghettigudstjenester med forskellige temaer er afholdt samt spisning
efterfølgende.
”3.klasse i kirken” og 7. klasses konfirmandundervisning har fungeret som vanligt. I år dog med
undervisning af Gjessø/Brande konfirmanderne på Vestre Skole i Silkeborg og konfirmation i Brande Kirke.
Sogneeftermiddage og sogneudflugt: der er afholdt 5 sogneeftermiddags forår og 5 efterår. I maj gik
sogneudflugten til Hjerting Kirke og Tirpitz museet med mange deltagende sognebørn.
Morgensang og fortælling for voksne blev arrangeret af kirkekulturmedarbejderen og organisten en gang
hver måned for- og efterår. Der blev sunget årstidsrelevante salmer og sange, og der blev fortalt historie til
eftertanke. Derefter kunne der nydes rundstykker og kaffe/ the i sognehuset og netværkes.
Højskoleaftener, som består af 6 foredragsaftener og en koncert i løbet af året, hvoraf 2 foredragsaftener
blev afviklet i samarbejde med biblioteket. Den sidste aften var et koncertforedrag i ord og billeder med
Troels Witter og Allan Østerdahl i Them Kirke (et bidrag til mere musik i kirken).
Strikkeklub for strikkeglade: en gang i måneden mødtes en gruppe strikkeinteresserede og frembragte
forskellige effekter, som kunne og stadig kan købes ved arrangementer i sognehuset. Overskuddet gik til
menighedsplejen i sognet. Strikkeklubben var og er ansvarlig for, at der er strikkede dåbsservietter til alle
børn, der bliver døbt i vore kirker.
Koncert: der er afholdt en koncert i samarbejde med højskolekredsen (se ovenstående). Desuden blev der i
august afholdt en smuk koncert med kammerkoret CantiAros, hvor mange havde fundet vej til kirken.
Børnekor: der blev i begyndelsen af året oprettet et børnekor for børn i 2.,3. og 4. klasse. Børnekoret øvede
hver tirsdag eftermiddag. Børnekoret har medvirket ved fastelavnsgudstjenesten og ved høstgudstjenesten.
Koret ledes af organisten.
Voksenkor: har fungeret siden slutningen af 2018 ligeledes under ledelse af organisten. Koret havde en
forårssæson, som sluttede med koncert ved gudstjenesten palmesøndag, samt en efterårssæson, som
kulminerede med medvirken ved ” de ni læsninger” i december måned. Koret, som tæller mellem 25 – 30
sangglade kvinder og mænd, øvede hver tirsdag aften i sæsonen.
Sogneindsamling til folkekirkens nødhjælp. Them har gennem over 20 år været en del af de sogne, der
samler ind til folkekirkens nødhjælp den første søndag i marts. Ligeledes i 2019. Det har de senere år været
stadig vanskeligere at finde indsamlere, hvorfor menighedsrådet på mødet i november besluttede at sætte
indsamlingen i ro.
Gudstjenester: der var gudstjeneste hver søndag og helligdag på skift i sognets to kirker – nogenlunde
fordelt med to gudstjenester i Them og en i Brande og så fremdeles.
Ude-gudstjenester: 2. pinsedag ved Silkeborg Bad – et samarbejde mellem de fleste sogne i provstiet
Gudstjeneste på Lyngkrogvej i forbindelse med en morgen fuglestemmetur med fuglekyndige vejledere. I år
valgte vi at afholde gudstjenesten, hvor fugleturen fandt sted for at sikre, at alle havde mulighed for at
deltage i gudstjenesten.
Gudstjeneste ved Gjessø Sø blev i år afholdt i smukt vejr og med mange deltagere.
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Gudstjeneste på Fløjelshøj i samarbejde med Bryrup Kirke med efterfølgende frokost i de smukke
omgivelser. Dette arrangement blev afviklet i samarbejde med ansatte ved Bryrup kirke.
Andre gudstjenester:
Skærtorsdags aftengudstjeneste i Brande, hvor der var tag-selv bord med fødevarer sponsoreret fra Them
Mejeri, Skovgaard Gårdbutik og Gothenborg Gårdbutik. Tak til sponsorerne.
Høstgudstjeneste med en smuk pyntet kirke, deltagelse af børnekoret og auktion over medbragte
høstgaver.
Aftengudstjeneste - en liturgisk gudstjeneste med tid til eftertanke og stille musik samt deltagelse af en
lokal kvartet.
Dåbsjubilæums-gudstjeneste, hvor 13 inviterede 5 års jubilarer deltog sammen med forældre og/ eller
bedsteforældre ved en lørdagsdåbsgudstjeneste. Efterfølgende var der bespisning med pølsehorn,
pizzasnegle og gnavegrønt. En opfølgning af projekt ”dåb i dag”.
Buskgudstjenesten blev i hast til en familiegudstjeneste med deltagelse af babysalmesangsmødre, da
spejderne måtte melde afbud.
De ni læsninger, hvor voksenkoret medvirkede med flere musiske indslag. Der blev nydt gløgg og
æbleskiver i sognehuset efterfølgende, hvor tilslutningen var så stor, at rammerne næsten blev sprængt.
Nytårsaftensdags- gudstjeneste kl. 15. Efter gudstjenesten kunne deltagerne ønske hinanden godt nytår
med boblevand og hjemmebagt kransekage.

2. Kirkegården
I løbet af foråret er 2. etape af kirkegårdsrenoveringen blevet fuldført. Der er fjernet gammelt grus og lagt
slotsgrus på gangarealerne, ligesom der er plantet paradisæbletræer i spredt orden mod vest og lindetræer
med passende afstand mellem og fra kirkegårdsmuren mod syd.
Græsarealerne er nu blevet mere synlige og giver en smuk grøn bund, når man kigger ud over kirkegården.
Præstegraven foran kirken er renoveret og stenene er renset og tegnet op, så gravstedet fremstår pænt og
præsentabelt.
Betonmuren mod syd blev repareret og trappen lagt om, så den blev gangvenlig. Det er planen, at muren
skal skjules af grønne planter.

3. Maskinhuset
Maskinhusudvalget har arbejdet hårdt på, at få projektet omkring maskinhuset og p. arealerne
færdigbehandlet i samarbejde med Årstiderne Arkitekter. Projektet blev godkendt i stift og provsti på visse
betingelser, som blev indarbejdet i projektet. Projektet kom i udbud og resultatet af licitationen blev, at
Christians Anlæg og Løgager Entreprenør A/S fik totalentreprisen. I maj måned fik vi godkendelse fra PU til
at påbegynde etape 1 og 2, som omfattede nedrivning af det gamle maskinhus/ den gamle præstegård,
fældning af træer, etablering af adgangs- og parkeringsareal og bygning af maskinhuset.
Byggeriet skred planmæssigt frem, og d. 15. august kunne vi holde rejsegilde.
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Senere på året fik vi grønt lys fra provstiet til at måtte færdiggøre 3. etape, som omfattede renovering af
den gamle parkeringsplads og asfalt på hele området.
Det har været et meget vådt efterår, hvorfor græsarealer i den gamle præstegårdshave endnu ikke er
reetableret. Dette vil blive udført, når jorden er tør nok. Parkeringsbåsene vil blive optegnet, når
jordtemperaturen er høj nok dertil. Der skal plantes en bøgehæk langs begge sider af P arealet mod
maskinhuset, bl.a. for at beskytte præsteboligen mod indkig. Entreprenøren har leveret planterne og vores
graverteam planter hækkene, så snart vejrliget er dertil.
Området fremstår nu pænt og nydeligt og der er en naturlig sammenhæng mellem kirken, maskinhuset,
museet og præsteboligen. Det store lindetræ ved kirkegårdsmuren står smukt og andægtigt og byder
velkommen til kirken og kirkegården.

4. Venskabsmenigheden i Gulbene i Letland
Vores venskabsmenighed i Gulbene søgte om hjælp til at kunne bygge en lille bjælkehytte ved kirken til
brug for søndagsskole, bibelkredse og andre møder. Byggeriet skulle foregå ved frivillig arbejdskraft og ville
koste omkring 15.000 kr. Flere private folk har arbejdet på at støtte sagen og sognet har via en klumme i
avisen bedt menigheden om støtte. Vi kunne i december ved fælles indsamling og kollekt, fremsende
omkring 14.000 kr. til byggeriet. Menigheden i Gulbene takker for hjælpen.

5. Personale og frivillige
De ansatte og kontaktpersonen har holdt såkaldte kalendermøder en gang i måneden, hvor det praktiske
arbejde i kirken og sognehuset blev koordineret.
Ved udgangen af 2018 sagde vi farvel til en mangeårig gravermedhjælper, og fra 1. marts blev stillingen
igen besat – velkommen til Karsten Brix Jørgensen.
Graverpersonalet har haft lidt vanskelige kår i året pga. nybyggeriet. Arbejdsredskaber og maskiner har haft
til huse i flere containere, hvilket har besværliggjort arbejdet. Det nye maskinhus kunne tages i brug til
granpyntning af gravsteder i november, hvilket betød, at de ansatte kunne arbejde under tag med gran
udsmykningen, samtidig med at byggeriet blev færdiggjort.
Der er mange frivillige kræfter omkring kirken, til varetagelse af praktiske gøremål. Der er en gruppe, der
sørger for kaffe mm til sogneeftermiddage, en gruppe, der står for kaffe og rundstykker til morgensang, en
gruppe, der hjælper i kirken til spaghettigudstjeneste og en gruppe, der står for servering af pasta og
kødsovs. En gruppe hjælper med det praktiske til babysalmesang. Nogle hjælper med udsmykning af
lokalerne til jul, og kirken til høstgudstjeneste. Der er en gruppe, der hjælper ved gudstjeneste/ oplæsning
på plejehjemmene. Nogle giver en hånd med ved kalkning og andre vedligeholdelsesopgaver og en står for
vask af viskestykker, håndklæder mm. Sådan er der brug for enhver, der måtte have lyst til at indgå i et
arbejdsfællesskab omkring kirken. Der er netop nu brug for nye frivillige.
Der blev afholdt et kaffemøde i foråret, hvor den frivillige indsats blev koordineret. Kirken kvitterede med
en fællesoplevelse og en festlig middag som tak for den frivillige indsats i løbet af året.
Kom gerne, når der igen indkaldes til koordinerings/kaffemøde i marts måned – der er brug for dig…
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6. Afslutning
2019 har været et skelsættende år for sognet, idet den gamle præstebolig fra 1861 er blevet fjernet. Det
var en vemodig dag, den dag de store maskiner gik i gang med at vælte huset. Vi har vidst i mange år, at det
skulle ske, da huset ikke var bevaringsværdigt, og det ikke var blevet vedligeholdt gennem de seneste
mange år. Der blev gemt 2 gamle vinduesoverliggere, som var indbygget i terrassen. (Terrassen er sikkert
bygget til senere, da kirken fik sin tilbygning i 1874). De menes at være fra tilmurede vinduer på nordsiden
af kirken – og altså lige så gamle, som kirken. Nu mangler vi, at finde et værdiget sted, hvor de kan ses og
bevares.
Lindetræerne, som stod nær skellet mod Skovriddergården, blev plantet af pastor Nielsen. De var blevet
meget store og gamle med fare for grennedfald. De måtte derfor fældes, for at give plads til maskinhuset.
Hele projektet har skabt stor forandring i den gamle præstegårdshave, og det er vores håb og ønske, at den
igen kommer til at fremstå frodig og smuk og kan danne ramme for kirkelige aktiviteter.
Vi håber spejderne igen kan få indrettet et godt område til bålhygge og andre spejderaktiviteter.
I år skal der afholdes valg til menighedsrådet, og der er brug for flere nye medlemmer. Det er et
spændende og nødvendigt arbejde, og der er brug for folk med forskellige kompetencer. Folk med lyst til
PR- arbejde, folk med lyst til personaleledelse, folk med god økonomisk indsigt, folk med ledelsesevner og
folk der er kunstinteresserede. Folk, der er gode til at iværksætte og vedligeholde de forskelligartede tilbud,
vi har ved kirken. Folk, der vil passe godt på vores store kulturarv og smukke kirker. Menighedsrådet består
af 9 menige medlemmer, en medarbejderrepræsentant og vores 2 præster. Der skal findes 7 nye
interesserede medlemmer og flere suppleanter.
Det har været endnu et spændende år i menighedsrådet og jeg håber og mener, at vi har levet op til vores
mål og indsatsområder og at vi har sørget for de bedste rammer for evangeliets udbredelse.

Februar 2020
Them Sogns Menighedsråd
Else Nørgaard
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