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Personale
Det, der har fyldt mest i menighedsrådets arbejde i  
det forløbne år, er udskiftning af medarbejdere.

Det begyndte i maj, da sognepræst Anne Røndal 
meddelte, at hun havde søgt sin afsked med ud-
gangen af oktober. Trods det lange forvarsel kunne 
den lange og komplicerede ansættelsesprocedure 
ikke fremskyndes særligt meget. Det er stiftet, der 
står for ansættelsesproceduren, og der er helt faste 
regler, blandt andet om, at der skal gå præcis tre 
uger fra stillingen opslås til ansøgningsfristen.

Menighedsrådet lavede hurtigt et forslag til tids-
plan, men det trak ud med stiftets fastsættelse af 
planen. Proceduren blev også kompliceret af, at 
provsten i Ikast-Brande provsti, der er en central 
person i proceduren, valgte at sige op – og afvikle 
ferie forinden. I stedet blev det provsten fra Viborg 
Øst, der skulle være med i proceduren her.

Hurtigt gik menighedsrådet i gang med over- 
vejelser om, hvilken type præst, vi helst vil have. 
Der blev indbudt til et menighedsmøde, hvor dags-
ordenen var, at man skulle nå frem til nogle udsagn 
om, hvilken type menighed, vi forventer at være i 
fremtiden. Og ud fra det vil menighedsrådet have 
et billede af, hvilken type præst, der vil være brug 
for. Til menighedsmødet blev der hyret en konsulent 
til at styre processen, hvor de cirka 50 deltagere da 
også kom op med en række udsagn, menigheds-
rådet kunne bruge i det videre arbejde. 

Menighedsrådet lavede en ret omfattende in-
formationskampagne, hvor vinklen primært var at 
fortælle om alt det gode ved Engesvang sogn uden 
at stille specifikke krav til en kommende præst.  Der 
blev blandt andet købt annoncer på Facebook og 
sider i Præsteforeningens Blad. Det formelle opslag 
blev lavet af stiftet, der dog også henviste til vores 
hjemmeside, og også stiftet købte annoncer på 
Facebook.

I juli kom en opsigelse fra kordegn Mia Møberg, 
som vil flytte med sin mand til Langeland med 
udgangen af august. Menighedsrådet besluttede at 
fastholde den nuværende jobbeskrivelse vel vi-
dende, at det ikke er sikkert, vi kan være så heldige 
igen at få en ansøger, med så alsidige kompetencer. 

Umiddelbart efter proceduren med opslag af 
stillingen var sat i gang kom opsigelse fra grav-
eren.  Menighedsrådet fik efter en konsultation ved 
provstiets HR-konsulent  også den stilling slået op 
med en køreplan, så der vil kunne arrangeres ansæt-
telsessamtaler samme dag for begge job.

Heldigt for os har provstiudvalget endelig efter vi 
har efterspurgt det i mange år besluttet at tilslutte 
sig den HR-konsulent, provstierne i Herning har. 
Hidtil har Engesvang Menighedsråd måttet købe sig 
til hjælp i personalesager.

Der blev udtaget tre til samtale til hver af still-
ingerne. Til graverstillingen blev ansat Henrik An-
dersen, Kragelund, der kommer fra en stilling som 
gravermedhjælper på Gødvad-Dybkær kirkegårde. 
Han tiltrådte 1. oktober. Til kordegn/kirkesanger 
ansattes Heidi Lystbech, Hammerum. Hun kan dog 
først rigtigt træde til efter 1. december på grund af 
studier indenfor handel og markedsføring. Hun har 
i flere år beskæftiget sig med kirkesang, babysalme-
sang, kirkelig børneundervisning og lignende.

Samtidig fortsatte arbejdet med præsteskifte. 
Menighedsrådet besluttede at konfirmationsdatoer 
skal fastholdes i hvert fald de næste to år, selv om 
disse datoer formelt skal fastsættes i samarbejde 
mellem menighedsråd og præst.

Anne lavede også aftaler med skolen om konfir-
mandundervisning i efteråret på den måde, at hun 
fik konfirmanderne tre hele dage i løbet af august 
og september. På den måde kunne hun nå at afvikle 
halvdelen af konfirmandundervisningen, inden hun 
fratrådte. Og så kan den nye præst selv planlægge 
den resterende konfirmandundervisning til afvikling 
i løbet af foråret.

Afsked med Anne som sognepræst fastsattes til 
søndag 4. oktober. Vi besluttede at leje hallen til en 
afskedsfest for alle, der havde lyst til at sige farvel til 
Anne.
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I kirken var der næsten 200 på alle de stole, der 
kunne skaffes plads til i kirken og våbenhuset. 
Særlig festlig med musikakkompagnement af spil-
lemændene fra Snuptaw, gudstjenestekoret og 
børnekoret. Desuden en storslået postludium med 
kirkesangervikar Daniel Tobianski og hans mor.

I hallen mødte der omkring 250 op til kaffe, fælles-
sang og taler.

Da ansøgningsfristen til sognepræstestillingen 
udløb, var der 11 ansøgninger, der blev gennemgået 
sammen med biskoppen og og den vikarierende 
provst. Menighedsrådet udtog fire ansøgere til 
prøveprædiken og samtale. En meldte dog fra inden, 
fordi hun nåede at blive indstillet til et andet em-
bede. Efter prøveprædiken og samtale var det et 
enigt menighedsråd, der i første prøveafstemning 
pegede på Ditte Bruun Laursen, som den, vi helst så 
som præst i Engesvang Sogn.

Efter den enstemmige indstilling fra menigheds- 
rådet skal der meget alvorlige grunde til, hvis bis- 
koppen og kirkeministeren ikke skal følge det. Men 
det er fortsat hemmeligt, hvem der er indstillet, ind-
til kirkeministeren har sat sin underskrift. Tre lange 
uger inden vi kunne dele vores glæde med andre i 
sognet.

Menighedsrådet lejede bus til at køre folk til ordi-
nationsgudstjenesten i domkirken 30. oktober.  Med 
de, der selv kørte, har vi været op mod 100 Enges-

vang-borgere med til ordinationen.
Inden præsteskiftet var provsten på fraflytnings-

syn af præstebolig, hvilket førte til aftale om at 
menighedsrådet skulle foranstalte maling i hele 
huset samt afslibning af gulve i nogle af rummene.  
Arbejdet skulle gennemføres hurtigt fra Anne flyt-
tede sine ting 25. oktober til Ditte kunne flytte ind 
inden indsættelsen 8. november.

I perioden uden præst og kordegn er der en række 
udfordringer, men sognepræst i Bording, Lindvig 
Osmundsen, påtog sig kirkebogsføring indtil den 
nye præst er på plads – og oplært i det speciale. 
Bogføring ordnes indtil Heidi tiltræder af menig-
hedsrådets kasserer, Rasmus Røjkjær, med støtte af 
den tidligere regnskabsfører Elin Nielsen. Rasmus 
Røjkjær er i forvejen dybt ind i arbejdet med bud-
getlægning, der omfatter dialog med provistiudval-
get om ændringer af forudsætningerne for bud-
getlægning midt i arbejdet. Han advarer også om, 
at regnskabet for 2015 sikkert vil udvise alvorlige 
overskridelser af budgettet på grund af medarbej-
der-udskiftningerne.

Aktiviteter
I denne sæson var der skåret lidt ned på antallet af 
arrangementer.

Musikarrangementer er der dog ikke skåret ned 
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på. En af de faste musiktraditioner er Hit med jule-
salmen en af de sidste dage inden jul, hvor alle kan 
komme og foreslå julesalmer, man synger sammen. 
Der kommer flere og flere til arrangementet hvert 
år, hvor organist Kirsten Poulsgaard sidder klar ved 
klaveret bakket op af fløjtenisten Preben Gramhart.

Lige så traditionsbundet er bededagskoncerten 
aftenen før bededag. I år var det en koncert med op-
erasangeren Dorthe Vestergaard-Poulsen og vores 
egen Daniel Tobianski.

I slutningen af oktober var der besøg af Gaurslund-
koret, der ledes af vores nu forhenværende kordegn 
og kirkesanger, Mia Møberg.

Det er også fast tradition at have kirkevandring 
store bededag til en nabokirke. I år valgte vi at gå 
helt til domkirken i Viborg. Men det er en tur på 50 
kilometer, så det blev delt over tre etaper med de to 
sidste etaper i august og september.

Der blev i årets løb også holdt tre folkelige fore-
drag i sognehuset med efterfølgende fællesspisning. 
Først var det tegneren Peter Madsen, der fortalte 
og viste billeder fra sin bog om Jobs Bog i Det Gamle 
Testamente. I marts var det Flemming Kloster 
Poulsen, der talte om at være menneske, og i sep-
tember kom biskop emeritus Søren Lodberg Hvas 
og fortalte om Grundtvig og hans stormende forel-
skelse i Marie Toft.

Der var desuden et folkeligt foredrag med tv-
manden Anders Agger i samarbejde med Bording og 
Christianshede menighedsråd. Det foregik i Bording 
Forsamlingshus.

Et nyt initiativ i år var sangaftener, hvor man 

mødtes i sognehuset og skiftedes til at foreslå sange 
fra højskolesangbogen.

Årets udflugt for kirkens frivillige gik i år til Sønder-
markskirken i Viborg, til vikingeborgen Fyrkat og til 
Rold Skov.

Desuden var der de sædvanlige friluftsguds-
tjenester: Kristi himmelfartsdag ved Bølling Sø sam-
men med Kragelund og Funder sogne, og aftenguds-
tjensten ved søen.

I forbindelse med gudstjenesten skærtorsdag var 
der aftensmad i sognehuset, hvor der blev serveret 
lammesteg.

Mursten og den slags
I år kom vi lidt i gang med energioptimering af 
kirken. Isolering af loft og mure er udsat på grund 
af økonomi og andre presserende opgaver for 
menighedsrådet. Men i januar- februar blev kirken 
lukket i tre uger. I den periode blev kirken kalket 
indvendigt, og der blev isat forsatsvinduer.

Der er også indsat en ny dør i tårnrummet, der 
ventes at reducere et stort varmespild der.

Da kirken var blevet kalket indvendigt – i øvrigt for 
første gang i 48 år – vurderede menighedsrådet, at 
det var nødvendigt med en professionel afrensning 
og boning af gulvet.

Mens kirken var lukket, blev der indrettet kirke 
i sognehuset. Samtidig blev dåb og begravelser 
henvist til nabokirker i den periode. Alligevel var der 
pårørende, der bad om at måtte afvikle en begrav-
else fra sognehuset, og et forældrepar bad også om 
at få et barn døbt i den midlertidige kirkesal i sogne-
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huset.
Ringeautomatikken, der styrer kirkeklokken, har 

i flere år haft det dårligt, og i foråret gik det helt i 
stykker, så det måtte udskiftes. Udskiftningen var el-
lers planlagt til at ske sammen med en renovering af 
klokken, men det er der ikke penge til nu.

Noget ekstra blev der dog penge til, idet kirken har 
fået del i provenuet fra salget af menighedshuset 
Ansgar. Pengene var båndlagt til særlige anskaffelser, 
og de blev brugt dels til belysning mellem par- 
keringspladsen og sognehuset og dels indkøb at et 
klaver til kirken. 

Desuden administrerer menighedsrådet endnu en 
portion af provenuet fra Ansgar. Det er et beløb, der 
er båndlagt til nye initiativer i sognet med evangelis-
erende børnearbejde. Det afventer at nogen tager 
et initiativ.

Et større anlægsprojekt i år har været omlægning 
af flisegangen mellem kirken og sognehuset.  Det 
var dyrt men nødvendigt.

Menighedsrådet har besluttet, at der skal laves en 
plan for den langsigtede udvikling af kirkegården. 
Udviklingen går mod færre kistebegravelser. Det 
betyder mange tomme grave efterhånden som 
gravenes fredningstid udløber. Derfor skal der laves 
en plan for, hvor sløjfede grave ikke længere skal 
genbruges, så arealer kan lægges ud i græs eller 
lignende.

I år var det også tiden, at Aaboe kom hjem. Ini-
tiativtageren til at genopføre en kirke i Engesvang 
i slutningen af 1800-tallet, Jens Peder Aaboe, var 
med da byggeriet begyndte, men han døde inden 
kirken kunne tages i brug. Han blev derfor begravet 

på Kragelund Kirkegård. Engesvang Menighedsråd 
har i mange år betalt for vedligeholdelsen af Aaboes 
gravsted, men i år blev det udvirket, at gravstenen 
kunne flyttes til Engesvang Kirkegård. Dog først 
efter grundige overvejelser i museumsverdenen og 
fremlæggelse af detaljerede planer for placering og 
bevarelse i Engesvang. 

I skovkirkegården er der blevet tyndet ud i træerne 
efter opfordring fra naboen. 

Et langtrukket kapitel i sognehusets etablering 
fandt sin afslutning.  Ved indvielsen hyrede  
maleren, der havde ansvaret for afslutnings-
rengøring, en vinduespudser til at vaske vinduerne 
af. Vinduespudseren gjorde opmærksom på, at 
han lavede striber i glasset. Siden ville ingen af de 
involverede håndværkere eller vinduesproducenten 
påtage sig ansvaret for udskiftning af ruderne. 
Menighedsrådet besluttede at bestille og betale en 
uvildig undersøgelse af Teknologisk Institut, der slog 
fast, at der er uacceptable ridser, og at advarsler fra 
producent til i sidste ende vinduespudser ikke var 
optimale. Langt om længe kom man til et forlig om, 
hvem der skulle betale for udskiftning.

Et enkelt element i forbindelse med byggeriet af 
sognehuset er ikke afsluttet endnu, nemlig det  
daværende menighedsråds beslutning om, at huset 
skal kunne dække strømforbruget med solceller 
kombineret med en eller anden form for et kunst.
værk. Sagen blev bremset af at det nye menigheds-
råd skulle gøre sine overvejelser, og i den forbin-
delse blev der hyret en konsulent ind til at give et 
oplæg. Der er også udarbejdet en skitse af Jens 
Christian Jensen.  Projektet blev imidlertid udskudt 
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fordi menighedsrådet fik travlt med personalesager.
I kirken blev salmebøgerne sendt til renovering. 

Efter 12-13 års brug var mange af salmebøgerne 
blevet løse i ryggen. I stedet for at købe nye for 
tusindvis af kroner fandt menighedsrådet frem til en 
socialøkonomisk virksomhed, der påtog sig at reno-
vere salmebøgerne for et langt mindre beløb.

Gudstjeneste og menighedsliv
Det er præsten, der har ansvaret for gudstjenester, 
kirkelige handlinger og konfirmandundervisning. 
Alligevel har menighedsrådet været inde over nogle 
beslutninger, blandt andet at vi skal forsøge at 
bruge nadverritual c, hvilket blandt andet vil sige, at 
menigheden ikke synger ”O, du Gud lam”, men ”Hel-
lig, hellig, hellig er Herren”. Det vurderer man kan 
fungere, når vi har gudstjenestekor.

Gudstjenestekoret er en stor succes for salme-
sangen ved gudstjenesterne, men det kniber med 
at rekruttere nye, der vil være med til at møde op 
en halv time før gudstjenesterne og synge salmerne 
igennem sammen med organisten. – Ordningen blev 
i år portrætteret i en artikel i Menighedsrådenes 
Blad.

I foråret var der igen efterspørgsel efter ba-
bysalmesang, men menighedsrådet har haft svært 
ved at finde nogen, der følte at kunne tilbyde det. 
Derfor besluttede sognepræsten selv at stå for et 
hold i foråret og et andet hold i eftersommeren. 
Menighedsrådet har en forventning om, at  den op-
gave i fremtiden kan løftes af den nye kordegn m.m.

Menighedsrådet har besluttet, at sognet skal 
tilknyttes et projekt i stiftet, hvor menigheder be-
søger hinanden til gensidig inspiration til kirkelivet. 
Engesvang sogn er blevet sat sammen med Mejdal  
Sogn i Holstebro. Vi bad dog om, at det første besøg 
blev udsat til foråret, når vi er kommet i mere smult 
vande med nye medarbejdere.

Økonomi
Engesvang Menighedsråd har lige som mange andre 

menighedsråd haft svært ved at implementere de 
hele tiden skiftende budget- og regnskabsprincipper 
i Folkekirken. Man arbejder med budgetter og regn-
skaber i to formater, blandt andet et format, hvor 
lønandel skal indgå i alle poster. Som det nyeste er 
der krav om yderligere udspecificering af kirkebogs-
føringen, hvor det skal gøres op, hvor mange minut-
ter af en navngivning eller et dødsfald der går til 
henholdsvis civil registrering og kirkelig registrering. 

De mange ændringer har ført til nogle revisions-
anmærkninger og samtaler med revisor. Men vi 
har trøstet os med, at det har stort set alle andre 
menighedsråd også. 

Desuden har vi i Engesvang Menighedsråd ofte 
følt os udfordret af beslutninger og krav fra provsti-
udvalget, der i princippet kun skal godkende det 
samlede beløb, de enkelte menighedsråd kan få af 
kirkeskatten i kommunen. Men i praksis bliver  
provstiudvalgets bevillinger fastsat efter hvilke  
projekter og ønsker, det enkelte menighedsråd har 
sat på sit foreløbige budget.

I år har Engesvang Menighedsråd stillet en række 
kritiske spørgsmål til provstiudvalget på grundlag 
af, at provstiudvalget uden forudgående debat, og 
uden forklaring, besluttede at beskære alle 2016-
budgetter med en bestemt procentdel i forhold 
til menighedsrådenes kassebeholdninger. Blandt 
andet påpegede Engesvang Menighedsråd, at man 
ikke kan indregne båndlagte midler i beskæring af 
budgettet.  Provstiudvalget har svaret, at man har 
besluttet at beskære budgetterne for at kirkeskatte-
procenten på længere sigt kan sænkes.

Engesvang Menighedsråd forsøger at beskære 
budgetterne, men det er klart, at med de ek-
straordinære udgifter i år i forbindelse med ud-
skiftning af medarbejdere, bliver der et ikke ube-
tydeligt underskud på regnskabet for 2015.

tekst regnskab 14 budget 14 regnskab 13 budget 15 budget 16

ligningsbeløb 1.321.488 1.321.488 1.449.949 1.665.661 1.406.566

bygninger - netto 169.628 184.800 207.2222 497.500 368700

kirkelige aktiviteter - netto 494.248 449.500 428.097 501.500 542.100

kirkegård - netto 197.179 436.026 320.178 356.696 357.320

præstebolig - netto 16.466 33.400 18.671 1.600 3.700

administration og fælles-
udgifter - netto

229.046 216.400 249.865 232.700 356.641

finansielle poster 179.594 206.000 152.496 206.000 134.341

resultat af drift 35.328 -204.638 73.417 -130.335 -386.630

Hovedtal fra regnskab 2014


