Karup, den 26. april 2015

Beretning om årets gang i Karup kirke og sogn 2014-15.

2014 var et godt år, med knap så mange opgaver i mursten, som de foregående år. Jeg vil starte med at
rose Helle, for du er rigtig god til at planlægge og skabe overblik over alle aktiviteter, vi i fællesskab får sat i
gang.
I 2014 forsatte vi med de aktiviteter vi påbegyndte i 2013, nemlig børnegudstjenester og kirkekaffe. Mere
musik og sang til gudstjenesterne, hvor vi synes Anders og kirkesangerne gør det rigtig godt. Derudover har
vi ungdomskoret, som også bidrager med deres sang ved musikgudstjenester og andre lejligheder, også
takket være Anders.
Vi har i alt haft 7 børnegudstjenester i 2014. 4 børnegudstjenester og pizza i foråret 2014, hvor den i marts
også var dåbstræf. 3 børnegudstjenester i efteråret, hvoraf den ene var lanternegudstjeneste for SFO
børnene. Der har været god tilslutning, og vi har flere gange været et godt stykke over hundrede, så nogle
måtte sidde på puder og andet tilfældigt møblement ude i gangen.
Vi havde musical fra den 16. – 20. august, hvor 25 børn øvede og opførte ”Helligkilden” i Karup kirke i
forbindelse med byfesten. Børnene havde fået fri fra skole for at deltage, så skolen var med på ideen.
Vi havde søgt provstiets Initiativpulje og var blevet bevilget 30.000 kr. til formålet, og det var igen Mette
Jordan, Kristian Eriksen og Helle, som stod for det. Musicalen blev også denne gang en stor oplevelse.
Til forårskoncerten i april havde vi besøg af Karup-Haderup gospelkor, og efterårskoncerten i september
sammen med Frederiks menighedsråd var med Ann-Mette Elten i Frederiks kirke. Begge koncerter var godt
besøgt.
Der var morgensang i kirken i forbindelse med Åben By den 10. maj med morgenkaffe bagefter, fordi vi
også gerne vil være synlige i den forbindelse. Byfestgudstjenesten den 23. august, som holdes nede foran
biblioteket skal også lige nævnes.
Konfirmandundervisningen er lagt helt om på grund af den nye skolereform og er foregået på 3 hele dage +
nogle formiddagslektioner i starten og nogle eftermiddagslektioner sidst i forløbet.
Minikonfirmandundervisningen er flyttet til foråret og startede i uge 8 med afslutning den 29. marts 2014.
God tilslutning til minikonfirmandundervisningen, næsten alle fra årgangen deltog (35 børn).
Undervisningen forestås af præsterne og Anders Hjorth.
”De små synger” (dagplejemødre og dagplejebørn) blev holdt 5 gange, en gang i vuggestuen i Kølvrå og 4
gange i kirken + juleafslutning i sognegården. I 2014 ledet af Mette Jordan og Helle B. Fra foråret 2015 er
det kirkesangerne Anita og Kate, Helle B. og Anders Hjorth, som står for ”De små synger”
Traditionen tro var spejdernes nytårsparade først på året og Fredslys gudstjeneste sidst på året.
Tårnudvalget blev nedlagt i maj måned sidste år efter deres forslag var blevet fremlagt på menighedsmødet
den 20. marts 2014. Menighedsrådet besluttede på mødet den 1. maj 2014 at henstille til tårnudvalget om
ikke at arbejde videre med sagen, da menighedsrådet ikke kunne gå ind for en gennemførelse af projektet.

Fredagshjørnets arrangementer fortjener stor ros. Gruppen bag er stadig fantastisk god til at finde
spændende foredragsholdere til små penge. Tusind tak for jeres arbejde.
En aften i juni måned havde vi inviteret alle de frivillige ved kirken til en orientering om det kommende års
aktiviteter og lidt socialt samvær, og det gentager vi i år ligeledes i juni måned.
Til det årlige foredrag sammen med Frederiks menighedsråd havde vi hyret Peter Mygind sidste efterår,
men vi kunne ikke sælge billetterne. Da Peter Mygind skal have et beløb alligevel, er det besluttet at tilbyde
foredraget til skolerne, så vi alligevel får noget for pengene.
Den 26. – 27. september var vi på konfirmandlejr i Kjelsø lejren, hvor de kommende konfirmander havde
nogle gode dage sammen med præsterne, Anders og alle de frivillige, der var deltog. Det er et dejligt sted
og vejret var med os.
Vi skulle have ny biskop i stiftet i 2014, og det brugte vi nogle aftener på, for vi skulle ud og høre dem alle
fire på skift. Så blev det mere konkret, og der var to tilbage og vi måtte afsted igen. Vi var nogle heldige,
som både var med til at sige farvel til Karsten Nissen og velkommen til Henrik Stubkær. Det var store og
gode oplevelser.
Den dag vi var til afsked med Karsten Nissen, kom Erik og meddelte, at han var blevet indstillet til et
embede i Gårslev sogn. Den 16. nov. holdt vi afsked for Erik, og vi skulle finde en ny præst. Vi måtte
gennem hele proceduren med at søge, men vi var så heldige, at Ingrid havde været vikar for Erik flere gange
i løbet af 2014 og havde lyst til at søge stillingen, hvilket gjorde det nemt for os at vælge Ingrid til vores nye
præst.
Ingrid blev ansat som præst på halv tid pr. 15. marts og indsat i embedet ved gudtjenesten skærtorsdag,
hvor vi bagefter var samlet her for at markere både indsættelsen og påsken.

Regnskab 2014 På side c-1 står menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og det er I meget velkommen
til at spørge ind til. Ud over ligningsbeløbet fik vi to anlægsbevillinger i 2014 på henholdsvis 130.000 kr. til
omlægning af ”den røde plads” og 109.205 kr. til automatisk ringning.
Af andre større ting har vi fået installeret ny projektor og lærred i konfirmandstuen til ca. 40.000 kr.
Rensning af orglet til 35.000 kr. Omlægning af nogle flisegange på kirkegården til knap 90.000 kr.
Automatisk ringning har voldt os mange problemer. Vi har næsten arbejdet med det et helt år. Vi måtte
bl.a. have bedeslagshammeren skiftet ud til en større, da bedeslagene var blevet alt for svage, men så
måtte vi spørge både nationalmuseet og kongelig bygningsinspektør om lov til at hugge en lille fordybning i
væggen, så den kunne være der. Det tog tid alt sammen. Så det er først nu det er ved at være i orden.
Alt i alt har vi opnået en rimelig god økonomi, og jeg tror det skyldes flere ting. Først og fremmest at Viborg
Østre Provsti har en god økonomi, og så har vi fået en ny provst, som forlanger en god begrundelse og en
udførlig ansøgning, men så har provstiudvalget også været velvillig indstillet over for vore ønsker.
Sidste år i maj var Anders Laursen og jeg nærmest til ”eksamen” hos provstiudvalget, hvor vi skulle gøre
rede for, hvad menighedsrådet og kirken ville bruge kræfter og penge på i 2015 og årene frem.
Vi har haft provstesyn den 19. marts 2015, og de gik virkelig grundig til værks, men vi mangler stadig at få
referatet. Det var meningen, vi skulle bruge det til budgetlægningen 2016, så det må snart komme.

I 2015 har vi fået anlægsbevillinger til et nyt plankeværk langs indkørslen til præsteboligen til 125.000 kr.,
belysning af altertavlen ca. 50.000 kr. samt anlæg af en ny ”urnerunding” til 65.000 kr. Plankeværket er sat

lidt i bero på grund af et eventuelt cykelskur til Helle og familien, men belysning af altertavlen arbejder vi
på, og arbejdet med urnerundingen kommer forhåbentlig snart i gang.
På grund af indbrud i graverbygningen sidst i marts har vi været nødt til at købe en ny græsklipper med
mere til erstatning for det stjålne, som heldigvis var forsikret.
Vi har netop haft papirerne fremme fra vores visionsdag for flere år siden for at følge op på ideerne til ”nye
tiltag”. Vi mener, vi har fået sat de ting i gang, som vi kan magte lige nu, og vi har ikke lyst til at droppe
noget af det eksisterende, så vi fortsætter i 2015 som i 2014.

2016: Jeg har netop fået ligningsbeløbet for 2016 oplyst pr. telefon og det er 1.763.202 kr. Til den tid er vi
gældfri, derfor er beløbet lidt mindre end tidligere.
Vi ønsker en omlægning af vejen langs kirkens parkeringsplads fra Mosevej til sognegården. Nye vinduer i
præstebolig mod ”den røde plads”. Løvsuger til kirkegården. Vi har også planer om akustiklofter i
Sognegården samt nye og lidt lettere møbler.
Til slut en stor tak til alle ansatte for godt samarbejde og jeres positive måde at være på.
Stor tak til alle, der arbejder frivilligt for kirken, uden jeres indsats var mange ting ikke muligt.

