Årsberetning 2019
Forestil dig en bank, som hver morgen sætter 86.400 kroner ind på
din bank konto, og som hver aften hæver de penge, du ikke har
brugt.
Hvad ville du gøre med alle de penge?
Bruge så mange som muligt selvfølgelig!!
Nu forholder det sig faktisk således, at du har sådan en bank. Den kaldes tid.
Hver morgen får du 86.400 sekunder, som du må bruge helt efter eget ønske.
Hver aften er ubrugt tid væk for altid.
Der findes ingen mulighed for kredit. Der findes ingen mulighed for opsparing til fremtiden.
Hvert år, når jeg skal lave denne årsberetning, så må jeg spørge mig selv, om brugte vi
tiden rigtigt i kirken og i menighedsrådet?
Var det de rigtige opgaver, vi påtog os?
Fik vi fordelt tiden og arrangementerne, så alle aldersgrupper blev set?
Tog vi os tid til at lytte og handle derpå?
Det sidste år i og omkring kirken har været præget af mange praktiske opgaver.
Den største af dem har været tilbygningen til kirkecentret. Vi måtte undvære køkkenet og
kirkecentret i et halvt år. Det satte visse begrænsninger, men personalet fik tingene til at
fungere så godt som muligt, en stor tak til jer alle.
Med tilbygningen, som vi alle nyder rigtig meget, har vi fået:
-

et godt mødelokale, hvor organisten også har plads til sine materialer og
forberedelser
et rigtigt stort køkken med meget bedre plads til at udfolde sig
et stort kontor til graveren
gode medarbejderfaciliteter til omklædning og bad, så vi nu overholder de
arbejdsmiljøregler, der er på kirke-området.
en bagindgang til personalet med skabe og bordplads bl.a. til graverens arbejde med
blomster
en opgradering af IT m. pc, projektor, lærred og lyd i kirkecentret

Lokalerne blev taget i brug og indviet i slutningen af oktober. Tak til alle jer, der kom og var
med. Tak for det fine maleri, som nu hænger i kirkecentret.
Vi var heldige at modtage et beløb fra provstiudvalgskassen til indkøb af nye borde og stole,
og det var alt sammen klar til indvielsen.
Håndværkerne klarede byggeopgaven rigtig godt, der blev ingen fejl lavet, pengene slog til,
i alt kom det til at koste 2.637.000 kr., og de var færdige til tiden.
De fortjener alle en stor tak.
På kirkegården fik vi i foråret lavet et af områderne ned til Hovedgaden om.
Kirken ligger på en høj bakke med skråninger på kirkegården til følge. Vest for indgangen er
det allermest skrå areal, vi har.
De beton stykker, som har skullet holde mellem gravstederne, var gamle og de senere år

begyndte de at smuldre og vælte.
Det var ganske nødvendigt, at der blev gjort noget.
Heldigvis har vi haft en dygtig landskabsarkitekt til at tegne og foreslå plantevalg til området.
Men vi har også haft Vildbjerg Kirkegårds dygtige leder og hans lige så dygtige
medarbejdere til at udføre opgaven på allerbedst vis. Tak til alle for godt udført arbejde.
Området er blevet rigtig fint med små høje beklædt med lyng, træer og græs arealer.
Arkitekten var meget inspireret af turen over Trehøje Bakker, da hun kørte hertil.
Mange kommer forbi, både gravstedejere og byens borgere, og rigtig mange har udtrykt
deres ros til områdets nye udseende.
Tak fordi I tager jer tid til at give medarbejderne positiv respons på deres arbejde.
Inden længe går de i gang med det sidste stykke i samme område, så det bliver færdigt
inden sommer.
Fordi det er en skråning, og det har været frygteligt svært at komme til med maskiner, er
det besluttet, at området fremadrettet kun kan bruges ved urnenedsættelser.
De nærmere vilkår kan ses i det hæfte, der er udarbejdet vedr. kirkegården, og som kan fås
ved henvendelse hos graveren.
Hen over året holder vi øje med bygningerne, og foretager de nødvendige reparationer.
Og vi ved godt, at alle murene er grønne i øjeblikket, og det ser ikke særlig pænt ud.
Algebehandling er bestilt til at blive klaret, så snart vejret er til det.
Generelt har vi gode solide bygninger, som er velholdte.
Til påske valgte organist Helle Majlund at stoppe, da hun havde fået fuldtids arbejde ved en
anden kirke, hos os er der kun 28 timer.
Helle havde sat mange skibe i vandet i de 5 år, hun var ansat, og vi sendte hende afsted
mod nye udfordringer med taknemmelighed for det hun havde bidraget med hos os.
I stedet ansatte vi Monica, som var en dygtig og kompetent afløser.
I sommers valgte også vores kirkesanger at stoppe for at blive pensionist som 78-årig. Hun
havde i hvert fald udført sin del af et langt arbejdsliv, og vi er hende taknemmelig for alt,
hvad hun har bidraget med hos os.
Der måtte to til at afløse Karen Margrethe, så i Ørnhøj og Nr. Omme kirker er nu ansat Anna
Slyk og Hans Jørgen Mikkelsen. De to supplerer hinanden som kirkesangere i de to kirker.
Som I kan høre, så var der mange opgaver for menighedsråd og personale, som ikke kunne
udsættes, men som var her og nu.
Jeg synes, vi har fået løst opgaverne på en god og ordentlig måde.
Så en stor tak til menighedsrådet for at klare de opgaver, der kom på vores vej.
Men selv om der ved kirken foregik en masse byggeri og omforandringer, så blev der også
tid til arrangementer, kaffebrygning og snak.
Igen i 2019 var kirken og dens gudstjenester og arrangementer godt besøgt. I alt har 4954
personer deltaget i et af kirkens 138 forskellige tilbud – i sognet er vi 1204 borgere og heraf
er 1003 medlem af folkekirken.
I løbet af året har der bl.a. været disse aktiviteter i og omkring Ørnhøj Kirke:

-

Gudstjenester i kirken, på friplejehjemmet og til høst i Abildå Brunkulsleje
Vielser (6 par er blevet gift)
Begravelser og bisættelser (10 har vi mistet i sognet – 8 er blevet begravet her)
Dåbsgudstjenester (8 børn er blevet døbt)
Konfirmation (10 unge mennesker blev konfirmeret)
Sang og musik arrangementer bl.a Syng Dansk, Matador i ord og toner,
Højskolesang
Kor (SKRÅL og lejlighedskoret)
Minikonfirmand og konfirmand forløb
Konfirmandforældremøder, årsmøde og menighedsrådsmøder
Sommermøde og Sang og fortælling i præstegården
Højskoledagen og Luciafest
Lørdagens morgensang og formiddagsprogram til byfesten

Konfirmandundervisningen, minikonfirmandundervisningen og ungdomskoret SKRÅLs
øvegange ikke talt med i antallet af deltagere hen over året.
Så når jeg vender tilbage til mit spørgsmål i starten, om vi havde brugt tiden rigtigt, så kan
jeg i hvert fald se, at al tiden ikke er brugt på byggeri og kirkegård.
Vi har også har haft et fællesskab med sognets borgere, med JER, i kirken, til møder og
arrangementer rundt omkring i sognet.
Og det glæder mig, for hvis ikke det fællesskab var der, så kunne fine bygninger og
beplantninger være lige meget.
Kirken består kun i kraft af de mennesker, der har brug for den, og som bruger kirken.
Så herfra skal lyde en tak til alle, som på den ene eller anden måde har bidraget til
fællesskabet i og omkring kirken.
Måske rammer vi rigtigt med det, vi arrangerer ved kirken, måske gør vi ikke.
Hvis du har ønsker, ris eller ros, kommentarer til noget, så giv os endelig besked. Ring, mail
eller læg en hilsen i kirkens postkasse.
Til efteråret er der valg til menighedsrådet. Det starter her i maj med et orienteringsmøde
og i september er der et opstillingsmøde.
Det er vigtigt, at menighedsrådet består af personer med forskellig baggrund og alder, så
det arbejde vi gør, rammer bredest muligt i sognet.
Jeg håber, at I vil hjælpe med at finde og opstille dem, som kommer til at sidde i
menighedsrådet fra d. 1.12. i år.
Til slut vil jeg ønske os alle et godt og spændende kirkeår med alt, hvad det må bringe af
fællesskaber, glæder og oplevelser.
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