Årsberetning 2016
Efter forrige års jubilæumsfejring, hvor der i perioder var
meget travlt for både ansatte og menighedsråd, var vi i
rådet enige om, at 2016 skulle være knap så travlt. I
stedet ville vi glæde os over de ting, der havde været
arrangeret i forbindelse med jubilæet og nyde den fine
nye opgang fra syd, som vi synes er blevet rigtig god. Nu er den gangbar, også med
rollator eller kørestol, og de bevaringsværdige sten er kommet til deres ret på den
nye placering.
Det har på mange måder også været et roligere år og så dog.
I løbet af et seneste år har 4235 personer deltaget i 115 forskellige gudstjenester,
kirkelige handlinger og arrangementer. Oveni dette antal kommer korenes øve dage
og menighedsrådets forskellige møder, de er ikke talt med. Det er da et okay antal
gæster at have indenfor kirkedøren her i Ørnhøj, der er selvfølgelig altid plads til
flere.
Til de fleste af de 115 forskellige arrangementer kan vi takke personalet for at klare
alle opgaver, og gøre det godt, så vi kan læne os tilbage og bare være med.
Jeg håber, alle føler sig mødt uanset, om man kommer til en snak, til gudstjeneste,
begravelse og bryllup, for at synge, at gå tur på kirkegården eller noget helt andet.
At sidde i menighedsråd er, som alt andet bestyrelsesarbejde, til tider en
rutsjebanetur.
Der er dage, uger, måneder, hvor det hele kører på skinner, det man laver går godt,
der er ingen bøvl, og alle er glade.
Og så er der tidspunkter med mange bakker og sving, hvor der hele tiden dukker nye
udfordringer op.
Vi har i menighedsrådet forsøgt at takle de forskellige udfordringer efter bedste
evne, og så kan man jo være enig eller uenig i beslutningerne.
Jeg håber dog, at hvis man er meget uenig i vore beslutninger, at man så vil komme
direkte til os og få en forklaring på, hvorfor vi har valgt at gøre, som vi har.
Kirkeåret starter 1. søndag i advent med juletravlhed og hygge, i kirken finder man
plads til ro og eftertanke. Denne ro finder man søndag efter søndag til

gudstjenesterne, her får man lov til bare at være, man kan sidde helt stille og lytte,
lade tankerne flyve eller slet ikke tænke, synge med eller lytte til sangen. Indimellem
forstyrres roen af kor og musik, men det er en god forstyrrelse.
Gudstjenesterne er for mig både en god start på en ny uge og en rolig afslutning på
en travl uge. Med Bodils prædiken, som giver grund for eftertanke, får vi alle en
opfordring til at gå ud og møde mennesker, gøre det vi kan, der hvor vi hver især er,
eller en påmindelse om, at verden ikke er sort / hvid.
Tak til Bodil, for de mange vinkler og de mange tanker du sætter i gang, og fik jeg
eller andre ikke det hele med, fordi tankerne gik på langfart, kan vi finde prædikerne
på kirkens hjemmeside, det er godt at vide.
Gudstjenesterne kan fremover være under forandring, de fleste søndage sidder en
meget trofast flok, men med en ret høj gennemsnitsalder, og lidt yngre generationer
finder heldigvis en gang imellem ind i kirken. Menighedsrådets fokus de næste år må
bl.a. være at arbejde med, hvad der skal til for, at flere i alle aldre får del i det, kirken
har at tilbyde, at flere mærker den ro, det giver at komme i kirken.
Giv gerne jeres besyv med, kom med jeres ideer, vi er alle altid åbne for nye forslag
og måder at gøre tingene på.
Året startede med en kursus række om reformationen for
menighedsrådsmedlemmer arrangeret af biskoppen. Det var meget spændende
aftner, og i løbet af 2017, som er 500 året for reformationen, vil vi lave et Lutherarrangement. Vi er gået i tænkeboks herom.
Året har budt på gode kendinge som luciafest, de mange julegudstjenester og en
stille gudstjeneste at starte året på. Vi havde en påske med masser af dejlig musik og
afslutning for minikonfirmander, de skønne unge konfirmander bragte foråret med
sig, en højskoleeftermiddag med Kristen Touborg bl.a. om hans tid i folketinget og
om at være bonde, en dejlig dag i Christiansfeld på sogneudflugt og et godt besøgt
grundlovsmøde i præstegården. Høstgudstjenesten blev holdt i skønt september
vejr i Hanne og Andreas’ have fælles med Nr. Omme, de små børn var til dåbsfest
med klovnerier og fællesspisning sammen med deres familier, og i næste uge
gentages Syng dansk arrangementet for begge sogne, i år i Nr. Omme kirke, hvor
også vore egne to kor er med.
Alt i alt har der været en bred vifte af forskellige muligheder for at komme i kirken,

noget for enhver smag og alder. Det er vigtigt for os, at kirkens tilbud rammer så
bred en målgruppe som muligt, og helst fra vugge til grav.
Til alle gudstjenester og arrangementer i og ved kirken i advents- og juletiden samler
vi ind til familier i Herning kommune, som ikke har så meget at holde jul for. Til at
fordele det indsamlede bruger vi Børnehjørnet i Herning, som er en del af Kirkens
Korshærs arbejde for børnefamilier. Vi håber, at mange vil give en skilling til
formålet, julen er lig med stor overdådighed for de fleste, men for nogen er det en
rigtig svær tid, når der ikke er råd til at holde jul, som de fleste gør. Lad os sammen
gøre en lille forskel for de, som ikke har så meget, husk kirkens juleindsamling.
Siden 1. maj har det været Vildbjerg kirkegårde, der har stået for pasningen af vores
kirketjenester, bygninger, kirkegården og udenoms arealerne. Til at varetage det
meste af arbejdet har de ansat Kirsten Kølbæk, så hun er den, man møder de fleste
dage ved kirken, mens Aage er fast medhjælper i løbet af ugen og flere andre kan
komme forbi, når Kirsten holder fri. Der er mange nye ting at sætte sig ind i, og det
kommer stille og roligt, jeg er sikker på, at de har fat i den lange ende.
At det er Vildbjerg kirkegård, der nu står for det hele, giver i det daglige ikke mange
forandringer for brugerne, men henover året kan man opleve, at der er dage, hvor
der ingen er på kirkegården, da alle er i gang i Vildbjerg, lige som man pludselig kan
se måske 5-6 mænd / kvinder arbejde på Ørnhøj Kirkegård. Dette giver større
effektivitet i deres arbejdsplanlægning, og de kan hurtigere blive færdige med store
opgaver som ex. hækklipning og grandækning.
Er der noget i deres arbejdsgang, man ikke forstår, så spørg dem endelig, de er
faktisk ret flinke alle sammen.
Den største grund til dette valg fra menighedsrådets side er, at vi er mindre sårbar
ved sygdom, ferier og kurser. Der vil altid være nogen til at varetage de opgaver, der
måtte være. Og så har det formindsket menighedsrådets arbejdsopgaver i forhold til
at være arbejdsgivere og være inde over arbejdsplanlægning, dette ligger i stedet
hos kirkegårdsleder Torkild Jensen og Vildbjerg menighedsråd. Selvfølgelig er vi
stadig med ved beslutninger om forandringer mv.
Stor tak til alle på kirkegården for jeres fælles indsats og gåpåmod med de nye
opgaver. En speciel tak til Kirsten for de mange smukke blomster i kirken, for din

venlige væremåde overfor alle, du møder på din vej.
Jeg håber, du og I alle er tilpasse med arbejdet og er blevet vel modtaget i Ørnhøj.
Helle Majlund har fået god gang i ungdomskoret, de er en 8-10 børn/unge, der
synger fast i koret. Alle er glade for at synge, og de nyder alle Birgits forplejning hver
onsdag eftermiddag i kirkecentret, inden de skal i gang med at øve sig. SKRÅL synger
ved 4-6 gudstjenester om året samt ved Luciafesten og til Syng dansk
arrangementet. Derudover synger de til gudstjenesterne på friplejehjemmet og
seniorgudstjenesterne i kirken, hvilket er til stor glæde for de ældre.
Hvor er de nogle skønne, modige og dygtige unge mennesker, som sangmæssigt
udvikler sig flot, jeg nyder at høre dem hver gang, de er med.
Før sommer overtog Helle også lejlighedskoret, som har 20-25 glade voksne sangere
på listen. De øver 2-3 gange op til en gudstjeneste, hvor de er med, hvilket de er 3-4
gange om året, derudover er de med ved Syng dansk arrangementet og 1 gang om
året tager de på friplejehjemmet, og synger for beboere og deres gæster. Og så
griber de som regel de bolde, der kastes til dem. Det er en skøn blandet flok, som
alle synes det er sjovt at synge sammen.
Stor tak til Helle for korledelse, godt humør og utrolig meget god musik og sang i
kirken. Og stor tak til alle hendes fantastiske korsangere.
Også stor tak til Karen Margrethe, som med sit smittende gode humør giver dejlig
sang, ofte i flere stemmer, fra sin plads øverst i kirken.
I september var der informationsmøde om valg til menighedsråd. På denne aften
blev der lavet en fælles liste, og eftersom der ikke blev indleveret flere lister, har vi i
Ørnhøj aftalevalg, og skal ikke ud i afstemning.
Jeg vil benytte denne lejlighed til at sige stor tak til Gerda Kongsgaard, Karl Ove
Falkesgaard og Karen Mikkelsen for en stor indsats i menighedsrådet de sidste 4 år.
Karl Ove for 8 års arbejde i rådet.
Tak for godt samarbejde til alle, der har siddet med i den seneste periode. I er alle
gået ind til de forskellige opgaver og udfordringer med hver jeres erfaringer og
ideer.

Det leder mig naturligvis også til at sige velkommen til det nye menighedsråd, som
består af Birgit Christensen, Ulla Skødeberg, Andreas Nielsen, Erik Jensen, Anders
Just og undertegnede. Jeg ser frem til samarbejdet med jer alle.
En stor tak skal også lyde til de mange frivillige, som hjælper ved forskellige opgaver:





Brygger kaffe, bager og laver suppe
Omdeler kirkebladet
Planlægger dåbsfest, stille gudstjeneste, højskolesang mm.
Spiller god musik til gudstjenester

Og tak til alle, der tager imod invitationen, når kirkeklokken kalder til samling, tag
bare naboen med næste gang.
Til slut vil jeg sige, at alle vi omkring kirken, ansatte og menighedsråd, gør vores
bedste men, at der selvfølgelig altid er ting, vi kan gøre bedre. Jeg vil opfordre til, at I
kommer til os, så vi sammen kan snakke om tingene, og efterfølgende forsøge at
gøre noget ved tingene.
Og så vil jeg ønske for os alle et godt og spændende kirkeår med alt, hvad det må
bringe os alle af glæder og udfordringer.
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