Menighedsrådets årsberetning 2018 - den 27. januar 2019

Velkommen til Menighedsrådets årsberetning. Jette Christensen og jeg har delt opgaven mellem os.
Jeg indleder med at fortælle om årets gang, og når jeg er færdig, tager Jette fat på de økonomiske
forhold.
Vækstsogn
Så endnu en gang velkommen til at høre lidt om, hvad der er sket i vores ”vækstsogn” i det
forgangne år. - --- Vækstsogn - ja for sådan tør jeg godt omtale Torsted sogn. Jeg kan fortælle, at
der nu er 9906 indbyggere i sognet,- det er en forøgelse med ca. 100 personer. 83 % er medlem af
folkekirken.
Sådan en udvikling kan ikke undgå at smitte af på bl.a. antallet af aktiviteter og arrangementer og
ikke at forglemme barnedåb. I 2018 blev 75 børn døbt.
Kirkebladet
Det kan også ses på antallet af kirkeblade, som uddeles 4 gange om året. Vi er et af de sogne, som
fortsat går ind for at orientere sognets beboere om stort og småt via ”papir”. Som I har kunnet læse
i kirkebladet, har vi i det fået nye folk til at omdele kirkebladene. Vi er glade for samarbejdet med
Hatting Y’s Men’s Club og Vitus Bering Y’s Men’s Club.
Kommunikation
Kommunikationen til omverdenen er vigtig, så vi vil derfor henlede opmærksomheden på, at vi har
både en hjemmeside og en facebookside, hvor man kan finde aktuelle informationer og praktiske
oplysninger. Der er derfor ingen undskyldning for ikke at være opdateret!
Børne- og voksenkor
Det er glædeligt, at Sognet har to kor – et børnekor og rt voksenkor - som medvirker ved nogle af
gudstjenesterne og ved særlige arrangementer. Det har stor signalværdi, at har man lyst til at synge i
et kirkekor, og man er velkommen i vores kirkekor.
Nye ansigter
På kirkekontoret kan I nu møde Søren Gellert, som er ansat som kordegnemedhjælper. Søren tager
sig bl.a. af hjemmesiden og forefaldende opgaver.
På præstefronten kunne vi i november sige velkommen til sognepræst Anne Kobberø, som er ansat i
en 50% stilling. Det betyder, at sognet igen betjenes af 2½ præstestilling.
Travlhed i sognet.
Dåbskludeprojektet blev søsat i 2017 og blev hurtigt en stor succes. På et tidspunkt havde de
strikkeglade damer oparbejdet et pænt lager, og man var klar til nye udfordringer. Nu strikkes der
også huer, sokker og tæpper til børn indlagt på fødeafdelinger og for tidligt fødte børn på en neo
natal-afdeling. Der er foreløbig afsendt 22 tæpper og 134 huer strikket af 7,5 kg bomuldsgarn. Flot
resultat!

Generelt er der mange tilbud for store såvel som små i Torsted Sogn. Menighedsrådet glæder sig
over den store interesse og opbakning, der er til de mange forskellige arrangementer.

Julegudstjenester for børn
I december var der nok at se til for præsterne, når der skulle holdes julegudstjenester for børn i alle
aldre lige fra dagplejebørn til de ældste elever. 16 gange har kirkeklokken i Østerhåb Kirke samlet
de mange flokke. Nævnes skal også, at børnefamilierne bakkede flot op om familiegudstjenesterne
den 24. december om formiddagen.

Menighedsrådets visioner
Som omtalt sidste år har menighedsrådet et visionsudvalg. Arbejdet med at udforme og beskrive et
sogns visioner er et krævende projekt. Vi har derfor planlagt en inspirationsdag en lørdag i marts,
hvor vi får konsulentbistand, så vi kan komme videre med ideerne og formuleringerne.
Menighedsrådsvalg 2020
Torsted Menighedsråd er nu halvvejs gennem sin funktionsperiode. Det varer ikke længe, inden der
igen skal være menighedsrådsvalg – det er allerede i 2020. Det er ganske naturligt, at der vil ske en
vis udskiftning. Derfor er det vigtigt for os, at der i god tid findes folk, som kunne have lyst til at
engagere sig i menighedsrådsarbejdet - til gavn og glæde for hele sognet- - Så kender I nogle, som
kunne være mulige kandidater, så må I gerne prikke dem på skulderen allerede nu!
Tak
Ved et nyt års begyndelse er der tradition for at takke præsterne, organist, kirkesanger og
kordegnepersonale, kirketjenere og rengøringspersonale samt gravere og gravermedhjælpere.
Jeg vil derfor på menighedsrådets vegne udtrykke en stor tak for jeres indsats. Tak for jeres vilje til
samarbejde og parathed til at give den en skalle, når der er ekstra travlt. - Uden jer kan vi ikke drive
kirke. Tak!
Gurli Aksglæde Hokland – formand Torsted Menighedsråd
.

