Fyraftensmøde i TeamØst tirsdag d. 24. februar kl. 16.30 i
konfirmandstuen, Varnæsvej 700
Deltagere fra følgende sogne: Bov, Ensted, Holbøl, Felsted og Varnæs (referent)
Fraværende: Kliplev
Referat:
Kirsten bød velkommen til TeamØst-samarbejdets 2. møde med ønsket om, at møderne må være til
inspiration og udvikling i og af de forskellige sogne.
Dagsorden:
1. ”Kirken på landet” – evt. temadag med vita Andreasen?
Kirsten lægger op til emnet: I Varnæs har vi fokus på ”Kirken på landet”, fordi vi tilhører
målgruppen: et lille landsogn – med 1.300 indbyggere, hvoraf de 1.168 er medlemmer af
Folkekirken. Økonomi og befolkningstal spiller en stadig større rolle, når man skal overveje om et
pastorat skal genopslås i samme form som før, eller om der skal ske forandringer. Ord som
“storpastorat”, “storprovsti”, “teams” og “lejlighedskirke” viser, at der sker forandringer rundt
omkring - men er det det, vi vil i landsognene – og hvad kan vi gøre for at undgå at blive nedlagt
som selvstændige sogne?
Har kirken en rolle som sammenhængskraft i landsognene? Hvad betyder det, at medlemstallet af
Folkekirken er højt på landet, men at søndagsmenigheden alligevel mange steder skrumper?
Hvordan kan vi som kirke opretholde vores rolle på landet i et stadigt mere individualiseret og
sekulariseret samfund som det danske?
I landområder kan man sige at kirken i forvejen har en betydning og en funktion i de flestes liv. En
funktion, der måske handler om andet og mere end gudstjenesten om søndagen. Vi har en social og
kulturel dimension, som vi skal vedkende os.
Og det sker bl.a. ved hjælp af at samarbejde bredt med lokale foreninger og institutioner. Vi håber,
at kirken bliver integreret som en naturlig del af sognets sociale og kulturelle liv på lige fod med
sognets andre foreninger, plejehjem, daginstitutioner og skoler. Måske i en form for formaliseret
samarbejde. Sådan tænker vi her i Varnæs sogn – men det er der ikke i landsognene bred enighed
om.
Vi har kontakt til Vita Andreasen, som netop er blevet præst for fire små sogne på Fyn, men i
stillingen er 30 % afsat til udvikling af ”Kirken på landet”. Vi har forespurgt om hun vil afholde en
inspirations-/temadag om emnet. Det vil hun gerne – også for alle menighedsråd i TeamØst, hvis
der er interesse herfor. Der er umiddelbart interesse fra de forskellige deltagende sogne, der vil
komme med en tilbagemelding efter af have drøftet tilbuddet hjemme i menighedsrådene. Pris –
ukendt – men Vita har lovet ”at det ikke bliver dyrt”. Tid: Dagen planlægges afholdt sen
sommer/tidlig efterår.
2. Kirkeliv – menighedsarbejde – hvad beskæftiger vi os med?
Ensted: har i efteråret afholdt en visionsdag for menighedsrådet med Dennis Søndergaard,
gadepræst i Esbjerg. Der blev udarbejdet en handlingsplan til budgettet. Planen skal følges op ved et
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møde ultimo 2015. Det var godt med en udefrakommende som oplægger, inspirator og tovholder,
der bl.a. udfordrede menighedsrådet med spørgsmålet: ”Hvor er I om 10 år”. Konkret har denne dag
betydet, at Ensted med fokus på diakoni har startet en kirkecafé en gang om måneden. Caféen er
åben for alle – der tilbydes kirkebil til transport. Desuden arbejdes med økonomisk støtte til jul og
til konfirmander (tøj f.eks.).
Felsted: Tænker meget i diakoni. Det er lettere i landsogne, hvor man kender hinanden og ved,
hvem, der har et behov. Konkret har Felsted en sognecafé. Menighedsrådet tilbyder praktisk hjælp
under mottoet: ”Felsted kirke rækker ud”. En gruppe på 6 personer tilbyder praktisk hjælp hver 4.
fredag kl. 15.30 – 18.00. Gruppen spiser efterfølgende sammen. Det sværeste har i opstartsfasen
været af få folk til at modtage hjælpen. Til søndagsgudstjeneste med barnedåb og andre
gudstjenester, hvor der kommer børn, tilbydes børnepasning under dele af gudstjenesten.
Børnepasningen foregår i sognehuset og har altid et tema. Det er blevet godt modtaget. Har desuden
foredrag og filmaftener.
Bov og Holbøl sogne har fælles aktivitetskalender, som deles ud.
Holbøl: Har den sidste onsdag i måneden ”Åben præstegård” med rundstykker, sang og snak – har
også været afholdt i formen ”Åben salmebog”. Har film- og foredragsaftener. Der er privatskole i
Holbøl. Det betyder, at præsten kan undervise de mindre klasser i kristendom i skolen – erstatter
minikonfirmandundervisning. Har mange arrangementer for børn. Afholder visionsdag for
menighedsrådet med Dennis Søndergaard ultimo marts.
Bov: Har udarbejdet et visionsoplæg i eget regi (præst og kordegn). Menighedsrådet har fokus på
diakoni – er på dagsordenen til hvert møde. Man har forskellige tiltag (årlig jagt, rockkoncert i
Kollund kirke), hvor overskuddet går til hjælp til økonomisk trængte – julehjælp bl.a.
Desuden:
 En filmaften hver måned, der vises mange forskellige slags film.
 Studiekreds – i år om Luther
 Foredrag bl.a. ”Skæld ud på Gud” v/sygehuspræst Preben kok fra Vejle.
 Koncerter
 Sangstafet
 Forskellige workshops
Varnæs: Uddeling af Bibler, som vi har arbejdet med længe, bliver nu til noget til efteråret. Det har
været en langvarig proces, fordi det har været svært at skaffe midler til Biblerne. Uddelingen af
biblerne følges op af foredrag og studiekredse. Vi har basararbejde til fordel for Danske Sømandsog udlandskirker. En gruppe damer mødes hver 2. mandag og en gruppe mænd hver 2. onsdag – her
produceres henholdsvis alle former for håndarbejde og træarbejder. Alt sælges eller bortloddes til
den årlige julebasar, hvor der også er sønderjysk kaffebord. Vi samarbejder desuden med andre
foreninger til bl.a. Aktivigdag, Grundlovsmøde og Allehelgen.
Som noget nyt afholdes gudstjenesteværksted x1 månedligt. Det foregår på den måde, at en gruppe
på 4-5 personer mødes én time i ugen inden søndagsgudstjenesten. Her læses dagens tekst, som man
snakker om og ligeledes drøftes salmer og bønner. Det er blevet godt modtaget. Der samarbejder
med Højskoleforeningen om foredrag og studiekredse – som afholdes i konfirmandstuen.
Årligt inspirations-/visionsmøde med ansatte, frivillige og menighedsråd, hvor næste års program
planlægges – både gudstjenester og andre arrangementer.
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Alle sogne lægger meget vægt på at understrege at alle arrangementer er åbne for alle – uanset om
man kommer i kirken eller ej.
3. Evt. Næste møde afholdes onsdag d. 27. maj kl. 16.30 i sognehuset i Felsted. Vi tilstræber, at
møderne ikke varer længere end til kl. 17.45.
E-mailadresser til kopiering ved udsendelse af meddelelser/dagsorden:
buen284@gmail.com; christensen.lillian@gmail.com; krogkirsten@hotmail.com;
formand@kliplevkirke.dk; Ihle@post.tdcadsl.dk; norgaardmarius@gmail.com
Ref. Kirsten Krog
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