Årsberetning 2018 – Ørnhøj Kirke
Når jeg begynder at tænke over, hvad der skal stå i dette års
beretning, så finder jeg de seneste års beretninger frem og læser dem.
For at blive inspireret, men også for at huske på den udvikling, som der hele tiden sker i og
omkring kirken – folkekirken – folkets kirke – din og min kirke – vores kirke.
Jeg håber inderligt, at man i Ørnhøj og Abildå føler, at det er ”vores kirke”.
At den er der, når man har brug for den.
At man bliver mødt af nogen, der vil en det bedste, når man kommer der.
At man finder nærvær og ro, når man får sig sat på kirkebænken.
Jeg håber også, at er der noget, I synes, der mangler i og omkring kirken, at I så vil komme og
foreslå det til sognepræst, personale eller menighedsråd, som så vil tage det med videre og
undersøge mulighederne for.
For kirken er vores – din og min.
Kirken kan og skal ramme bredt og rumme os alle, fra baby til gammel. Det kræver meget af
de mennesker, der er i og omkring kirken. Jeg synes, de formår at gøre kirken nærværende,
og vi bruger da også vores kirke i Ørnhøj og Abildå. Det kan vi læse ud af kirketællingerne.
Der tælles deltagere til alle gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer, som kirken
er medarrangør på.
Og i 2018 var der 159 forskellige tiltag med 6304 deltagere, det giver i gennemsnit 39,6
deltagere hver gang, der står Ørnhøj kirke eller menighedsråd som medindbydere. Oveni det
kommer ungdomskorets øvedage.
Sidste år var der 25 kirkelige handlinger (dåb, bryllupper, begravelser / bisættelser), der var 65
gudstjenester i kirken og på friplejehjemmet og 57 meget forskellige arrangementer, ex.
morgensang på friplejehjem og til byfesten, sang og fortælling i præstegården, koncerter og
foredrag, børnefestival, højskolesang og -dag, luciafest, møder osv.
Der er ikke noget at sige til, at vi indimellem synes vi har travlt.
Årets gang og opgaver for menighedsrådet følger kirkeåret og årstiderne. I vinterhalvåret er
der flere arrangementer, og i sommerhalvåret er der travlhed på kirkegården.
I løbet af året har vi haft følgende indover møderne:
o Planlægning og evaluering af arrangementer
o Udgivelse af 4 kirkeblade
o Arbejdet med ny plan for en afdeling på kirkegården, hvor der også blev afholdt møde
for de berørte gravstedsejere, omforandringerne påbegyndes nu her i foråret.
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Udarbejdet og godkendt budget, regnskab og kvartalsrapporter
Oprettet mobilepay
Tilsyn med bygninger og kirkegården – tage hånd om vedligehold og reparationer
Færdiggørelse af tegning og endelig projektering og økonomi vedr. nyt byggeri. Ansøge
om bevilling fra provstiudvalget. Byggeriet påbegyndes her til marts.
Samarbejde med andre foreninger i byen og deltagelse i fællesmøderne
Samarbejde med Nr. Omme kirke og menighedsråd
Vedligeholdelse af hjemmeside
Indsamlinger

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at give en tak med på vejen
o for samarbejde på tværs af foreninger i sognet, det er med til at gøre os stærke og
giver meget at tilbyde i alle aldersgrupper.
o til alle som har hjulpet med planlægning og praktiske opgaver i forbindelse med
gudstjenester og arrangementer.
o til sognepræst og personale, uden hvem kirken slet ikke ville fungere, så en stor tak til
hver og en af jer, for at udfylde netop jeres plads med stor indlevelse, nye ideer og
imødekommenhed overfor alle os, som I møder i jobbet.
o til menighedsrådet for gode møder, spændende snakke, jeres altid praktiske tilgang til
opgaverne og de utallige kopper kaffe, som I laver til gudstjenester og møder.
Og som jeg plejer vil jeg til slut ønske for os alle et godt og spændende kirkeår med alt, hvad
det må bringe af glæder og udfordringer.
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