Them Sogns Menighedsråds Årsberetning 2017
Denne beretning er skrevet ud fra menighedsrådets mål og indsatsområder. Menighedsrådet fik 5 nye
medlemmer efter valget i slutningen af 2016. Vi var hurtige til at finde hinandens styrker, og har et godt og
positivt samarbejde.
Målsætning for hele valgperioden:
Være kirke for hele sognet og være synlige i lokalmiljøerne.
Vedligeholde og udbygge det gode samarbejde med skolerne i Them og Gjessø.
Særlige indsatsområder i 2017:
Med baggrund i ”Visioner for Them Sogn”, vil menighedsrådet i 2017 arbejde på følgende
indsatsområder.
A.: Fortsætte omlægningen af Brande og Them kirkegårde – med henblik på at tilpasse behovene for
gravpladser og samtidig skabe åndehuller på kirkegården.
B.: Fastholde det store aktivitetsniveau i sognet med tilbud til alle aldersgrupper – her
tænkes blandt andet på spaghettigudstjenester, babysalmesang, morgensang og
sogneeftermiddage samt fortsat støtte højskolekredsen og deres aktiviteter.
C.: Fastholde det gode arbejdsmiljø.
Arbejde på at nedbringe overarbejdet hos graver, kordegn og kirke- og kulturmedarbejder,
så timetal og opgaver passer sammen – dette kan ske i samarbejde med provstiets
personalekonsulent.
D.: Arbejde videre med planerne om bygning af nyt maskinhus og etablering af
parkeringspladser i den gamle præstegårdshave.
E.: Til stadighed følge budgetterne, da økonomien stadig er sårbar i sognet – ikke mindst på
grund af vigende indtægter på kirkegårdene.
Vore VISIONER om at være ÅBNE, NYSGERRIGE, SYNLIGE, STOLTE og SE Muligheder frem for
Begrænsninger er fortsat et pejlemærke i vores arbejde i menighedsrådet.
Se visionerne på hjemmesiden www.themkirke.dk. eller i foyeren i sognehuset.

A.: Fortsætte omlægningen af Brande og Them kirkegårde – med henblik på at tilpasse behovene for
gravpladser og samtidig skabe åndehuller på kirkegården.
I begyndelsen af året blev landskabsarkitekten færdig med udviklingsplanen i samarbejde med
kirkegårdsudvalget. Planen blev godkendt i menighedsrådet og gennemgået på menighedsmødet i marts.
Siden er der arbejdet på vedtægten, for at få den tilpasset de nye begravelsesmuligheder. Dette arbejde
pågår fortsat og skal endelig godkendes i provstiet. Der har været afholdt møde med provstiet om
udviklingsplanen, økonomien og driften af kirkegården efter omlægning. Hele vores oplæg til renoveringen er
godkendt af provstiet, men arbejdet er opdelt i en 1. og en 2. etape. Der er bevilget økonomiske midler til 1.
etape i 2018. Der er indhentet flere tilbud på opgaven og Chr. Anlæg går i gang med arbejdet efter påske.
Arbejdet vil pågå i ca. 4 uger og kommer til at foregå på den måde, at gartneren hver dag/uge færdiggør et
område, og på den måde arbejder sig ned over kirkegården. Det skulle give mindst mulig gene for vore
brugere, og vi håber på forståelse for uroen på kirkegården.
Når vedtægterne er færdige og godkendt i provstiet, vil der være mulighed for at vælge mellem flere typer
gravsteder og uanset om brugeren ønsker en plade i græs eller et traditionelt gravsted, og uanset om det er
en kistegravplads eller en urnegravplads, vil der kunne vælges frit over hele kirkegården, hvis beliggenheden
tillader det af hensyn til den overordnede kirkegårdsplan. Der vil dog ikke kunne ønskes kistegravsteder i det
sydøstlige område, hvor der udelukkende er urnegravsteder. Her bevares urneområdet, men tætheden af

gravstederne mindskes ved at nedlægge nordvendte rækker og ved at udfase hvert andet gravsted i
rækkerne. Alt sammen i håb om, at mange vil vælge en urnegravplads i det gamle kistegravstedssystem.
De nyere meget små gravsteder i firkanterne i nordvesthjørnet afsluttes i håb om, at få urnegravpladserne til
at indgå i det gamle gravstedssystem (hvor der tidlegere kun har været kistegravpladser) med samme vægt
som kistegravpladserne. I vores udviklingsplan for kirkegården gælder det om at få de store tomme områder
udfyldt så godt som muligt. Derfor vil vi gerne sprede urnegravpladserne så de kommer til at blandes med
kistegravpladserne og være med til at skabe en naturlig helhed på kirkegården.
Af gravstedstyper kan der vælges mellem et traditionelt gravsted med langt bed i hæk, et gravsted med lille
bed i kort hæk, et gravsted med lille bed i ryghæk, et gravsted i fælles bed i ryghæk, et gravsted i fælles bed
med roser eller staudegræs som baggrund eller et gravsted i alle former for hæk med plade i græs.
Beskrivelse af 1. etape:
Fjernelse af grus på 660 m2 gange, hvilket svarer til at hver tredje grussti bevares. Derefter klargøring og
såning af græs i samme områder.
Optagning og bortskaffelse af 580 m hæk. Rydning og planering af 233 tomme gravsteder samt planering/
klargøring og såning af græs i disse områder.
2. etape:
Plantning af 15 paradisæbletræer i området mod vest/ Silkeborgvej samt nyplantning af 7 lindetræer i
passende afstand fra kirkegårdsmuren mod syd. Gruset på de resterende grusstier fjernes og erstattes med
det mere faste slotsgrus, for at gøre stierne mere gangvenlige. Der er endnu ikke bevilget midler til 2. etape.
Vi håber vi får en endnu smukkere og grønnere kirkegård, hvor der kan være tid til ro og eftertanke og hvor
der fortsat er fokus på en kirkegårdshave, hvor vi kan mindes vore kære.

B.: Fastholde det store aktivitetsniveau i sognet med tilbud til alle aldersgrupper – her
tænkes blandt andet på spaghettigudstjenester, babysalmesang, morgensang og
sogneeftermiddage samt fortsat støtte højskolekredsen og deres aktiviteter.
Vi har fastholdt vore nuværende aktiviteter. Dvs. babysalmesang, spaghettigudstjenester, morgensang for
små og store, sogneeftermiddage, højskoleaftener samt gudstjenester og oplæsning på vore to plejehjem.
I anledning af 500 årsdagen for reformationen, har vi afholdt en reformationsgudstjeneste, hvor vi bl.a. blev
bekendtgjort med nogle Luther teser, hørte en prædiken på latin og fik oplæst en trosbekendelse af Simon
Grotrian alt sammen indrammet i musik og salmesang.
Desuden har vi i samarbejde med Silkeborg Pilgrimsfællesskab afholdt en pilgrimsvandring med andagt i
Them Kirke samt en meditativ musikgudstjeneste under ledelse af Martha Nielson inspireret af Hildegard von
Bingen.
Them Sogn er udpeget/ opfordret til at være med i et dåbsprojekt, benævnt ” dåb i dag”, som kirkefondet
udbyder, og det har vi takket ja til. Der er nedsat et udvalg bestående af præsterne og to MR medlemmer.
Ud fra et oplæg fra en konsulent ansat i kirkefondet, kan der arbejdes med følgende punkter:
dåbsinformation, dåbsafklaring, dåbsforberedelse, dåbshandling og dåbserindring. Hvad gør vi nu omkring
de enkelte punkter og er der noget vi gerne vil arbejde videre med?

Senere vil konsulenten fra kirkefondet følge op med interviews med dåbsforældre og præster for at få en ide
om, hvad der virker hvordan og hvorfor. Et spændende og relevant projekt at deltage i. Kirkefondet har, ud
fra fakta oplysninger om sognet, udarbejdet en sogneprofil, som vi kan gøre brug af efter behov.

Dåbsservietter – strik minder for livet.
Midt i september begynde en flok strikkeglade kvinder at fremstille dåbsklude, som skal bruges ved
barnedåben og som forældrene får med sig hjem som et minde fra dagen. Kirken udleverer strikkegarn. De
strikkeglade mødes en gang i måneden over en kop kaffe og samtale og strikker videre derhjemme. Der er
allerede et stort lager af dåbsservietter. De strikkeinteresserede har efterlyst andre strikkeemner til brug i
kirken. Der er foreslået engle til udlevering til børnehavebørn, når de er på besøg i kirken ved juletid til
julegudstjeneste. Der er 12 medvirkende kvinder i strikkeklubben – alle interesserede er velkomne.

C.: Fastholde det gode arbejdsmiljø.
Arbejde på at nedbringe overarbejdet hos graver, kordegn og kirke- og kulturmedarbejder,
så timetal og opgaver passer sammen – dette kan ske i samarbejde med provstiets
personalekonsulent.
For at fastholde det gode arbejdsmiljø bliver der afholdt månedlige kalendermøder, hvor kontaktpersonen
deltager. Der er mulighed for at drikke formiddagskaffe om fredagen, hvor menighedsrådet er vært. Desuden
holdes fortsat sommerfest for menighedsråd og personale samt nytårstaffel for personalet. I foråret forsøgte
vi med et søndagsarrangement med frokost og socialt samvær efter en gudstjeneste med det formål, at øge
kendskabet mellem personalet og det nye menighedsråd. Det blev en god dag, men desværre med lidt
vigende tilslutning.
Vi har i det forløbne år haft hjælp af provstiets personalekonsulent til at få styr på ressourcer og time forbrug.
Undersøgelsen har vist, at vore ansatte har tilpas tid til deres opgaver. Især på kirkegården er der god
afstemning, således at arbejdsopgaver passer fint til timeforbruget.
Vores kirkesanger har forsøgsvis været ansat 8 timer i ugen i en gravermedhjælperstilling, hvor han
overvejende har haft kirketjenertimer. Dette har vist sig at være en positiv løsning, da det giver graveren flere
arbejdsdage på kirkegården, og dermed mere sammenhæng i de daglige gøremål. Derfor vil vi i 2018 gerne
gøre ordningen permanent. Kontaktpersonen har i samarbejde med provstiets personalekonsulent strikket
en kombinationsstilling sammen, som skal opslås på jobnet, da det er en ny stilling. Vi håber denne stilling
bliver til glæde for os alle.

D.: Arbejde videre med planerne om bygning af nyt maskinhus og etablering af
parkeringspladser i den gamle præstegårdshave.
Der blev nedsat et maskinhusudvalg, hvor der blev arbejdet med husets placering og indretning og indhentet
tilbud. Vi fandt det unødvendigt at bruge økonomiske midler på en arkitekt, da det ”kun” drejede sig om et
simpelt maskinhus. Dette indhentede tilbud blev afvist af provstiet med bud om at få en rådgiver ind over og
få udarbejdet et projekt for maskinhuset og hele området i den gamle præstegårdshave.
Dertil har vi valgt Årstiderne Arkitekter og fået rådgivningsaftalen godkendt af provstiet. Det betyder at vi
forhåbentlig kan få godkendt et projekt i begyndelsen af 2018 og derefter få gang i byggeriet og få den gamle
præstegård fjernet. Det vil give et helt nyt område omkring indgangen til kirken og præsteboligen og en
tiltrængt større parkeringsplads. Det er vigtigt, at dette område kommer til at virke indbydende, da det er

hovedindgangen til kirken. Materialegården og maskinhuset må ikke blive første blikfang, men skal indgå
naturligt i den gamle have. Der skal etableres parkeringspladser på hver side af indkørselsvejen.

E.: Til stadighed følge budgetterne, da økonomien stadig er sårbar i sognet – ikke mindst på
grund af vigende indtægter på kirkegårdene.
Vi fik vedtaget og godkendt et rimeligt budget for 2017. Vi har fulgt økonomien meget nøje ved gennemgang
af forbruget måned for måned. Vi har ikke haft de store uforudsete udgifter og vintervejret har vist sig fra den
positive side, hvilket betyder, at varmeforbrug og snerydning ikke har belastet økonomien væsentligt.
Renteindtægten på gravstedslegater er faldet drastisk, hvilket betyder, at driften på kirkegårdene ikke kan
hvile i sig selv. Vi regner dog med at komme ud af 2017 med et mindre overskud på det samlede regnskab.
Vi har søgt provstiet om økonomisk hjælp til forskellige udsatte synsopgaver, hvilket vi har fået bevilget i
budgettet for 2018. Det betyder, at vi kan få renoveret låger og lygtepæle på Them kirkegård, få mere
tidssvarende affaldsstationer på kirkegårdene, få en ønsket røgsuger til præsteboligen, en ny dør til
kirkekontoret og få kapellets dør i Them malet i 2018. I Brande kirke bliver lysekroner og væglamper
renoveret i løbet af foråret.

Afslutning
Vi har et godt og ligeværdigt samarbejde i menighedsrådet og vi har forsøgt at fordele opgaverne mellem os,
så enkelte medlemmer ikke bliver overbelastet. Vi har desværre mistet vores meget afholdte
menighedsrådsmedlem Evan Johansen, der har været plaget af sygdom det sidste års tid. Der er en tom
plads efter Evan. Æret være Evan Johansens minde.
I Evans sted er indtrådt Bjarne Søballe Nielsen, som har stor erfaring med MR arbejde, idet han har siddet i
menighedsrådet i 4 perioder tidligere. Bjarne er indtrådt i aktivitetsudvalget og kirkegårdsudvalget.
Jeg håber, vi har levet op til vore målsætninger og det vi havde opsat som indsatsområde. Det vi ikke nåede
i 2017 må vi tage fat på i året, der kommer. Vores vigtigste mission er under alle omstændigheder at leve op
til menighedsrådsloven, som byder menighedsrådet at sikre gode betingelser for den kristne menigheds liv
og vækst.
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