Årsberetning 2018 for Them Sogns Menighedsråd
Visioner/ mål for hele valgperioden 2016 – 2020 i Them Sogn for ansatte, frivillige, menighedsråd og
præster ved Them og Brande Kirker:
Vi vil være åbne. Åbne overfor de liv og de fællesskaber, der er vores daglige virkelighed. Derfor skal
dørene være åbne for ethvert menneske.
Vi vil være nysgerrige. Nysgerrige efter ny viden og nye vinkler på vores forunderlige verden. Derfor skal vi
også være åbne for eksperimenter.
Vi vil være synlige. 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.
Vi vil være stolte. Stolte over at kunne videreføre en historie der strækker sig næsten 1000 år tilbage på
vores lokale jord, og som ved sit liv allerede rækker ind i vores fælles fremtid. Stolte over at kunne bevare
og stadig skabe værdige rammer for den bibelske grundfortælling og menneskelivets højtider.
Vi vil se muligheder frem for begrænsninger. Vi vil fremme dialog, hvor der er enetale eller tavshed, for
derved at skabe rum for oplysning, inspiration, fællesskab og livsfylde.
Særlige indsatsområder i 2018:
Fastholde det store aktivitetsniveau i sognet med tilbud til alle aldersgrupper – her tænkes på
spaghettigudstjenester, babysalmesang, morgensang og sogneeftermiddage, samt fortsat opbakning til
højskolekredsen og dennes aktiviteter.
Deltagelse i dåbsprojekt Dåb i Dag styret af Kirkefondet.
Vedligeholde og udbygge det gode samarbejde med sognets skoler samt Vestre Skole i Mariehøj Sogn.
Omlægningen af Them kirkegård med afsæt i udviklingsplanen.
Opførelse af et nyt maskinhus og etablering af parkeringspladser i den gamle præstegårdshave.
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 visioner, mål og særlige indsatsområder?
Jeg vil i årsberetningen forsøge at redegøre herfor ved at beskrive følgende emner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sognets aktiviteter
Kirkegården
Maskinhuset
Venskabsmenigheden i Gulbene
Personale og frivillige
Afslutning

Bilag: Statistik
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1. Sognets aktiviteter:
Vores kerneydelse er som altid højmessen – gudstjenesten om søndagen.
Gudstjeneste afholdes hver søndag som regel kl. 10.30. Da vi har to kirker fordeles gudstjenesterne med to
på hinanden følgende gudstjenester i Them Kirke, herefter en i Brande Kirke. Denne fordeling vurderer vi er
rimelig i forhold til befolkningstallet i områderne. Desuden er man lige velkommen i begge kirker, uanset
hvor man bor. Præsterne introducerer gudstjenesten ved kort at fortælle, hvad der er på spil i dagens
tekster.
Spaghetti – gudstjenester er afholdt 4 gange forår og 3 gange efterår. Dvs. en kort gudstjeneste i
børnehøjde af ca. 30 min varighed, hvorefter der serveres spaghetti og kødsovs til alle i sognehuset. Vi
måtte desværre aflyse en enkelt gudstjeneste pga. sygdom. Frivillige sørger for mad mm.
Babysalmesang for mødre og fædre med babyer i 2 – 8 mdrs. alderen ved opstart er afholdt med et hold
foråret og et hold i efteråret. Hver babysalmesang er i sig selv en lille gudstjeneste, hvor mødrene sammen
med præsten til musik af organisten, synger salmer og laver fagter, blæser sæbebobler og vifter med
tørklæder – alt sammen for at skabe en nærværende og tryg stemning for barnet og i medgift stimulation
af alle barnets sanser. Efter ca. 45 min i kirken er der socialt samvær i sognehuset med brød, kaffe/the,
frugt og megen god snak. På hvert hold bliver to af arrangementerne afviklet på Toftevang, hvor beboerne
sidder i ring omkring babyerne og deres mødre, deltager i salmesangen og fagterne og nyder synet af de
små børn til stor begejstring og glæde for alle parter. Alle hold afsluttes med en gudstjeneste, hvor
pårørende til mor/far barn er inviteret med. I stedet for et sent forårshold valgte vores præst at invitere til
børnesalmesang i kirken, hvor der var et stort fremmøde af børn mellem 0 – 5 år og deres forældre. Her
blev afsluttet i kirken med frugt og juice. Dette arrangement er efterspurgt af flere forældre.
Morgensang for de små er et tilbud om at komme i kirken for dagplejere med småbørn, vuggestuen og
forældre/bedsteforældre, der er hjemme med deres småbørn. Denne aktivitet er også meget efterspurgt
og varetages af præsten i samarbejde med organisten.
Præsterne og kirkekulturmedarbejderen samarbejder med skolerne om planlægning af 3. klasser på besøg i
kirken og konfirmandundervisningen af 7. klasses elever. Skolen og sognet arrangerer i fællesskab en tur til
Aarhus for 7. klasser på Frisholm Skole. Desuden mødes lærere og præster for at aftale juleafslutninger i
kirken. Der samarbejdes fra i år også med Mariehøj Sogn og Vestre Skole om undervisning af konfirmander
fra Gjessø, da de efter skoledistriktsændringer går på Vestre Skole og ikke som tidligere på Frisholm Skole.
Skoletjenestens undervisningsmateriale bliver benyttet af skolerne til religionsundervisning i enkelte
klasser, hvor præsten medvirker ved behov.
Morgensang og fortælling for voksne varetages af kirke- kulturmedarbejderen og organisten i samarbejde.
Her mødes en stor flok voksne til sang og fortælling og efterfølgende et rundstykke med kaffe/the i
sognehuset.
Sogneeftermiddage er afholdt med 5 eftermiddage forår og 5 eftermiddage efterår inkluderet en
gudstjeneste til advent. Det er præsterne og kirkekulturmedarbejderen, der på skift står for disse
eftermiddage og organisten sørger for musik og sang.
Sogneudflugten- en heldagsudflugt gik i 2018 til Nørre Nissum Kirke, Museet for religiøs Kunst i Lemvig og
Bovbjerg Fyr. En spændende dag med mange forskellige indtryk og mange deltagere.
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Højskoleaftener blev afviklet med 6 aftener med forskellige dygtige foredragsholdere- to af aftenerne i
samarbejde med biblioteket samt en forårskoncert i Them kirke. Højskoleaftenerne arrangeres af en frivillig
gruppe kaldet højskolekredsen, hvor sognepræsten er formand. Denne gruppe står for både planlægning og
afvikling af aftenerne.
Gudstjenester og oplæsning på plejehjemmene afholdes af præsterne og kirkekulturmedarbejderen på
skift. Der er gudstjeneste eller oplæsning på Toftevang hver 14. dag samt gudstjeneste en gang mdl. på
Pilebakken i Salten.
Strikkeklubben, som er åben for alle strikkeglade, tog sin begyndelse i slutningen af 2017, hvor der fra
menigheden var efterspørgsel på dåbsservietter. Disse servietter skulle erstatte papirservietterne og bruges
til at tørre barnets hår/ hoved efter dåben. Desuden skulle de være et minde til barnet om dåben. Gruppen
fik hurtigt strikket et lager af servietter og strikker nu forskellige effekter, som kan sælges i forbindelse med
arrangementer i sognehuset. Det er besluttet, at overskuddet skal gå til sognets menighedspleje.
Them Sogn har sammen med 5 andre sogne deltaget i et projekt kaldet Dåb i Dag, udbudt af Kirkefondet i
samarbejde med Københavns Universitet. Det var et såkaldt aktionsforskningsprojekt. Vi havde besøg af
både en præst fra kirkefondet og en forsker fra universitetet, som fortalte om projektet og involverede os.
Sidstnævnte deltog i en babysalmesangs - afslutningsgudstjeneste, for at få erfaring herom. Vi havde
mulighed for at arbejde med” hvad gør vi nu – og hvad kunne vi gøre”. Forskeren har været rundt i sognet
og lavet interviews med nogle forældre om deres valg af dåb – hvorfor og hvorfor ikke. Hele projektet blev
fremlagt ved en dåbskonference d. 10. nov., hvor Majbritt K. Roulund deltog. I øjeblikket arbejdes der på en
rapport, som menighedsrådet vil få et eks. af, når den er færdig.
Rent praktisk er menighedsrådets del i projektet mundet ud i, at vi i september inviterede alle 5årige døbte
i sognet til 5 års jubilæumsgudstjeneste. Gudstjenesten blev arrangeret sammen med en lørdagsdåb, og for
de 6 deltagende og deres familier blev det en positiv oplevelse. Menighedsrådet inviterede til en
børnevenlig frokost efterfølgende, hvor jubilarerne fik overrakt en lille bog om dåben. Mon ikke det er en
gentagelse værd – og kunne blive en god tradition?
Et kor for voksne begyndte i september måned. Mere herom under afsnit 5.

2. Kirkegården
I maj måned startede 1. etape af omlægningen af Them kirkegård. Mange meter hæk blev fjernet og mange
læs grus blev kørt væk. Jorden blev forberedt til såning af græs. Midt i omlægningen inviterede graver og
menighedsråd til kirkegårdsvandring. Det blev et tilløbsstykke, hvor vi var rundt på hele kirkegården, mens
vores graver fortalte om omlægningen og lidt om de forskellige nye gravstedstyper. Desuden fik vi
forskellige ideer og muligheder fra brugerne til indretning af kirkegården.
At det ikke ville regne i flere måneder, og at kun ukrudtet ville gro i de tilsåede områder, var ikke lige med i
planlægningen. Det var først sidst på året, at vi kunne begynde at se, hvordan det grønne græs ville tage sig
ud. Mange brugere havde ønsket en ændring af deres gravsted i forbindelse med omlægningen. Således
har personalet omlagt omkring 45 gravsteder.
Det ekstra arbejde betød, at hækkene ikke blev klippet i år, hvilket vi fra personale og menighedsråd må
beklage, da det bestemt ikke er pænt med strittende hække. Nogle af ryghækkene ønskes højere, ligesom
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hækken ud mod Silkeborgvej gerne skulle blive 15 – 20 ca. højere, og her hjælper en overspringning af
klipningen godt på vej.
De forskellige nye gravstedstyper blev efterhånden indarbejdet i store dele af kirkegården, således er
mange urnegravsteder taget i brug i områder, hvor der tidligere kun var kistegravsteder.

3. Maskinhuset
Det endelige projekt med maskinhus og parkeringsområde blev ikke færdiggodkendt i 2018 i stift og
provsti, men vi håber at kunne gennemføre projektet i det kommende år. Det vil skabe bedre forhold for
vore ansatte med et nutidigt maskinhus, hvor der vil blive hjælp til tunge løft, opbevaring af borde og
bænke i vinterperioden samt et værksted til vedligehold og reparation af maskiner mm. Desuden er der
planlagt et handicap venligt toilet til kirkegårdens besøgende.

4. Venskabsmenigheden i Gulbene i Letland
Vores venskab med menigheden i Letland havde i år 25års jubilæum. Det blev markeret ved, at vi inviterede
5 medlemmer fra Gulbene til at komme på besøg og deltage i internationale kirkedage 1-2. juni.
Præsten Ilgvars Matiss og 4 medlemmer af menighedsrådet ankom d. 30. maj og blev afhentet i Billund og
privat indkvarteret. Om torsdagen var der arrangeret en tur til Silkeborg med besøg på kunstcentret
Silkeborg Bad, Silkeborg kirke og rundvisning i midtbyen. Sidst på eftermiddagen deltog gæsterne i
børnesalmesang i kirken, som Majbritt K. Roulund stod for. Om aftenen var der fællesspisning og hyggeligt
samvær i Sognehuset, hvor vores tidligere præst Niels Uldall- Jessen fortalte om, hvordan vores venskab
menighederne imellem opstod og om de første år. Ilgvars Matiss fortalte om nyt fra menigheden og kirken i
Gulbene. De næste to dage deltog vi i internationale kirkedage. Om søndagen afsluttede vi med en
økumenisk gudstjeneste i Brande Kirke, hvor vores præst var liturg og Ilgwars Matiss prædikede og
medvirkede under nadveruddeling. Efter gudstjenesten blev gæsterne transporteret til Billund lufthavn,
med tak for erfaringsudveksling og udbytterige dage.

5. Personale og frivillige
Kirken har en dejlig skare af ansatte og frivillige til at varetage opgaverne i kirke og kirkegård og hjælpe til
ved kirkelige handlinger og gudstjenester og alle de øvrige arrangementer sognet afholder.
Vores gode organist gennem mange år valgte i juni at skifte job, så vi måtte på jagt efter en ny organist.
Valget faldt på Jost van Ingen, der heldigvis sagde ja tak til arbejdet. Det har længe været et ønske, at kirken
igen skulle have tilbud om både børne – og voksenkor. Derfor skulle vores nye organist have interesse for
og gerne erfaring med korledelse. I september opstartede således et kor for voksne sangglade mennesker.
Det nystartede kor med omkring 25 deltagere medvirkede ved gudstjenesten ” de ni læsninger”. Det blev
en positiv oplevelse for både kor og korleder og ikke mindst menigheden.
Sidst på året meddelte vores gravermedhjælper gennem 11 år, at hun havde fået et nyt arbejde, hvor hun
ikke længere skulle arbejde udendørs. Først i det nye år, skal der ansættes en ny gravermedhjælper.
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Menighedsrådets kontaktperson holder kalendermøder med de ansatte hver måned, for at medvirke til god
koordinering, således at alle er på forkant med de forskellige opgaver, både i kirken, sognehuset og
udenfor.
De ansatte og medlemmer af menighedsrådet har kunnet mødes ved fredagskaffen, hvor der er mulighed
for at drøfte erfaringer og ønske hinanden en god weekend.
Personalet har afholdt nytårskur med lækkert mad og socialt samvær.
Sommerfesten for personale og menighedsråd blev afholdt sidst i juni, hvor vi kunne holde fri og nyde det
skønne sommervejr til et sammenskudsgilde under åben himmel.
Frivilligfesten, som er for alle ansatte, præster og frivillige omkring kirken, begyndte med et besøg i det
gamle fængsel i Horsens – og senere indtog vi en dejlig middag i Sognehuset krydret af sange og danse. En
hyggelig aften, hvor menighedsrådet havde mulighed for at påskønne de frivillige, ansatte og præster for
det store arbejde, der udføres for Folkets Kirke. Tak til alle.

6. Afslutning
Således er arbejdet i sognet et samspil mellem ansatte, præster og frivillige – der er brug for interesse og
arbejde fra mange sider, for at kirken kan fungere. Menighedsrådet er glade for, at vi har aktive og
kompetente medspillere på alle poster. Der kan altid bruges flere frivillig – så kom gerne og vær med.
I det kommende år har vi et ønske om mere musik i kirkerne og her kommer vores nye organist sammen
med kirkesangeren i spil. Voksenkoret kan medvirke, når lejligheden byder sig.
Et tilbud til børn om at synge i kirkekor bliver aktualiseret allerede i begyndelsen af det nye år. Børnekoret
bliver ligeledes en del af ønsket om mere musik i kirken og koret kan medvirke ved familiegudstjenester og i
andre sammenhænge.
2. etape af renoveringen af Them kirkegård er godkendt i provstiet og bliver bevilget i 2019 eller 2020.
Betonmuren med trappetrin i det sydvestlige hjørne er revnet og trappetrinnene er ikke gangvenlige, så
den bliver ligeledes renoveret i det kommende år. Vi håber, at omlægningen efterhånden giver en smuk og
parklignende kirkegård, hvor der er tid og ro til nydelse og eftertanke.
Endelig er det planen, at den efterhånden faldefærdige gamle præstebolig bliver erstattet af et maskinhus,
som skal placeres i tilknytning til materialepladsen og at vi ved den omvæltning får flere tiltrængte
parkeringspladser.
Det er menighedsrådets håb, at vi har levet op til vore forpligtigelser om at skabe rum for evangeliets
fortælling, således at det gode budskab kan række vidt.

Else Nørgaard
Them Sogns Menighedsråd
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