Af Margit Gjødesen

Beretning om årets gang i Karup kirke og sogn 2013-2014.
2013 var et meget travlt år for det nye menighedsråd. Helle var blevet ansat på fuld tid 01.12. 2012.
Præsteboligen skulle sættes i stand, så Helle m/familie kunne flytte ind midt i marts. Samtidig søgte
vi en ny præst til den halve ledige stilling, og der blev holdt adskillige møder, inden vi fik ansat Erik
som vores præst i halvtidsstillingen. Der var ordination i Viborg Domkirke og skærtorsdag
indsættelse i Karup, hvor vi også bød Helle og hendes familie velkommen i præstegården ved en
festlig sammenkomst i konfirmandstuen.
Præsteboligen krævede en stor indvendig renovering til i alt 420.000 kr., og ca. 1. marts 2013
startede vi på den udvendige renovering af præstebolig og sognegård. Sidst på året har vi fået
installeret fjernvarme i kirken, hvilket har krævet adskillige ansøgninger om både tilladelser og flere
penge. Vi skulle også have haft nye vinduer i kirken, men igen kræver det flere tilladelser, og vi
måtte have hjælp af arkitekt Søren Yde. Vinduerne skulle blive skiftet i her i foråret. Og som om vi
ikke havde nok at se til, så kom stormen ”Bodil” og rev noget af kirkens tag, som faldt ned på
våbenhustaget og ødelagde det. Kapellets, graverbygningens og præsteboligens tag blev også berørt.
I juni måned havde menighedsrådet en visionsdag, og måske var vi lidt skeptiske, inden vi kom
afsted, men det blev en god og udbytterig dag med masser af forslag til fremtidige tiltag. Vi vil tage
forslagene frem og gå dem igennem en gang om året, og børnegudstjenester og kirkekaffe blev sat i
værk i løbet af efteråret.
Sidst i juni inviterede vi alle frivillige hjælpere, da vi var klar over, at vi ikke kunne klare alle
opgaverne selv. Vi fik lavet skema over, hvilke opgaver folk vil deltage i, og det er vi meget
taknemmelige for.
Oversigt over aktiviteter m.m. i 2013:
Spejdernes nytårsparade i januar md.
Dåbstræf i marts for 5-årige
Udflugt til Fyn og besøg hos Lotte Boas for menighedsråd, ansatte og frivillige i maj
Forårskoncert 30. maj med Sejs koret
Udflugtsgudstjeneste med madkurv 16. juni på Flygtningekirkegården
Byfestgudstjeneste lørdag morgen den 24. aug. i skøn solskinsvejr foran biblioteket
Børnegudstjenester m/pizza 1. onsdag i sept. og nov. måneder, første gang kom ca. 90, næste gang
lidt færre
Høstgudstjeneste med auktion og kirkefrokost 8. sept.
Konfirmandlejr 27.-28. sept. i Kjelsø lejren, hvor mange frivillige hjalp til
Foredrag med Anders Agger 10. okt. (fælles med Frederiks) 200 deltagere
Lanternegudstjeneste i okt. md. (SFO, 0-klasserne) 110 deltagere
Koncert med Sigurd Barret 10. nov. (fælles med Frederiks) 330 deltagere
Fredlysgudstjeneste sidst i nov.
”De små synger” ca. 6 gange i løbet af året + fælles juleafslutning. Fortsætter i 2014
Kirkekaffe den første søndag i måneden startede i efteråret 2013 og fortsætter i 2014 (8 gange er
foreløbig planlagt).
På side 3 i regnskabet står menighedsrådets forklaringer til regnskab 2013 opført, og det er I
velkommen til at se på og spørge ind til. (Grundligning 1.763.202 + div. Anlægsbevillinger) samt et
stort beløb fra 5% midlerne.

I 2014 har vi fået en bevilling på 109.205 kr. til at få installeret automatisk ringning, hvilket vi får
sat i værk snarest. Derudover har vi fået 130.000 kr. til renovering af gårdplads ved præstegården,
og kirkegårdsudvalget arbejder med sagen. Provstiudvalget har en ”Initiativpulje”, som man kan
søge penge fra, hvis man har ideer til nye initiativer. Vi har søgt og fået bevilget 30.000 kr. til at
genopføre musicalen ”Helligkilden”, som Mette Jordan og Kristian Eriksen skal stå for sammen
med præsterne samt forhåbentlig en hel masse børn fra 2. - 7. klasse. Musicalen skal opføres i
kirken og skal være en del af byfesten i Karup i august måned.
Der er planlagt 4 børnegudstjenester m/pizza den første onsdag i feb., mar., april og maj, og 2 i sept.
og nov. mdr.
I forbindelse med ”Åben By” arrangementet 10. maj har vi morgensang i kirken og efterfølgende
kaffe og rundstykker i konfirmandstuen. Vi vil gerne være synlige og byde ind med noget.
Stadig god tilslutning til minikonfirmandundervisning, hvor næsten alle fra en årgang deltager, i år
35 børn. Undervisningen er lagt om og ligger nu i foråret, fordelt over 5 eftermiddage.
I budget 2015 vil vi forsøge at få penge til en ny flisegang fra kapellet op til midtergangen på
kirkegården. Nødvendig med nye vinduer i præsteboligen inden længe. Vi vil også prøve, om vi kan
få et beløb til musical eller lign. som et fast beløb af den samlede bevilling. Der er helt sikkert flere
ønsker, inden vi bliver færdige med budgetlægningen.
Der er lige komme et referat fra provstiudvalgets møde, hvor det besluttedes at fastholde en
kirkeskatteprocent 0,93% og med en procentfremskrivning på 0,5% i budget 2015. (Stadig
grundligning 1.763.202).
Vi har fået ny provst, og som noget nyt, skal formand og kasserer til en samtale med provsten i maj
måned, hvor vi skal gøre rede for, hvad vi har i gang, og hvad vi ønsker at sætte i gang i sognet gerne med henblik på kirkens liv og vækst.
Vi modtager gerne forslag og ønsker.
Udskiftning i menighedsrådet:
I nov. 2013 meddelte Jørgen Jensen, at han ønskede at trække sig af helbredsmæssige grunde, og
først i februar 2014 blev der videresendt en meddelelse fra biskop Karsten Nissen om, at John
Nielsen havde trukket sig ud af Karup menighedsråd. I stedet er Verner Øgaard og Dorte Rasmussen
kommet ind igen.
”Fredagshjørnet” og gruppen bag, som menighedsrådet skylder en stor tak. Undrer stadig over,
hvordan I finder frem til alle de spændende foredragsholdere for små penge. Håber I bliver ved
længe endnu. Tak for jeres arbejde!
Tårnudvalget skal også have en stor tak for jeres utrættelige arbejde med tårnprojektet, som vi snart
skal høre lidt mere om her i aften. Det var oprindelig en ide, Lotte kom med på en visionsdag i det
tidligere menighedsråd. Hun ville gerne skabe mere debat om kirken i sognet.
Også en stor tak til alle ansatte for godt samarbejde og jeres positive tilgang til arbejdet.
Tak til Anders og kirkekoret. Det er en fornøjelse!
Stor tak til alle frivillige, uden hvis indsats det er umuligt for menighedsrådet at overkomme de
mange opgaver.

