Formandens Årsberetning for 2008
Slangerup Sogns Menighedsråd
fredag 17. april 2009
Det nye år – 2009 – er kommet godt i gang, og det er tid til at gøre status for det gamle
år. I den forbindelse er der nogle ting, som jeg gerne vil fremhæve:
➢ Valg af nyt menighedsråd
➢ Nye kirkelige aktiviteter
➢ Musik i kirken
I 2008 skulle der vælges et nyt menighedsråd. Det gamle menighedsråd havde i
begyndelsen af efteråret vedtaget, at det nye råd skulle have 11 valgte medlemmer. På
opstillingsmødet den 2. september blev Sct. Michaels listen startet (Den skulle nok have
heddet Skt. Mikaels listen!), og der kom allerede den aften 6 navne på listen. Ved udløbet
af opstillingsperioden den 30. september var der kommet 11 navne på listen, og da der
ikke rettidigt blev indleveret andre lister, så var kandidaterne på Sct. Michaels listen valgt
ved fredsvalg. Derved undgik sognet et udgift på mellem 50.000 kr. og 100.000 kr. til
afstemningsvalg. Det nye menighedsråd, som allerede er konstitueret kom til at bestå af 6
medlemmer fra det gamle menighedsråd og 5 nye medlemmer, hvoraf flere dog
medbringer erfaring fra menighedsrådsarbejde fra tidligere valgperioder.
I årets løb kunne vi også glæde os over, at sognepræst Klaus Meisner takket være en
særlig indsats fra både provst og biskop fik en 100% stilling i Slangerup Sogn. Dette
betyder, at sognets borgere nu har den bedste præstebetjening i mange år, og det har
allerede betydet, at en række kirkelige aktiviteter er kommet i gang:
● Stille andagt hver mandag kl. 17. Dette startede allerede i 2007, og er nu blevet et fast
element i kirkens tilbud og det tiltrækker en trofast lille skare ved fyraftenstid hver
mandag.
● Fyraftensandagt den første onsdag i hver måned kl. 17. Disse andagter er af
sognepræst Klaus Meisner og organist Nicolai Klausen døbt ”Mellemrum”, idet de netop
finder sted i mellemrummet mellem den travle arbejdsdag og aftenens samvær med
familien.
● Aftensgudstjeneste den sidste søndag i hver måned kl. 19. En månedlig
aftensgudstjeneste opfylder et stærkt ønske fra flere af det gamle menighedsråds
medlemmer.
● Børne- og dåbsgudstjeneste den sidste lørdag i hver måned kl. 10. Disse specielle
gudstjenester giver et alternativt tilbud til de forældre, der ønsker deres nyfødte barn
døbt i kirken. Dåbshandlingen kommer ved disse tjenester til at fylde mere i tjenesten,
og der kommer således mere fokus på optagelsen af barnet i menigheden.
Sognet mangler stadig sognefaciliteter. Det er imidlertid glædeligt, at provstiudvalget i
2008 godkendte menighedsrådets forslag om at bygge den størst mulige bygning, som
ligner det nuværende Kingos Minde, og derved kommer til at passe godt ind i bymiljøet i
det centrale Slangerup. En ny lokalplan, som vil tillade nedrivning af den eksisterende
bygning og opførelse af den nye er under udarbejdelse i Frederikssund Kommune. Den
nye bygning, som vil indeholde sognets administration, vil også skabe bedre
adgangsforhold for gangbesværede og mødre med barnevogne til samtaler med kordegn
eller præst.
Manglen på sognefaciliteter har betydet, at vi efter højmessen hver søndag serverer en
stående kop kaffe eller the med en småkage bagerst i kirken nær sakristiet, så
menighedens medlemmer kan få sig en uformel snak. Vi har også forsøgt at afholde
forskellige arrangementer i kirken. I maj måned en visionsaften og i oktober måned en
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aften om Grotians salmer. Ved det sidste arrangement var vi samlet i området lige
omkring alteret. Det viste sig at være bedre end at side i hovedskibet rent lydmæssigt.
Menighedsrådet er ved af undersøge mulighederne for at forbedre kirkens lydanlæg.
2008 var også året, hvor stift og provstiudvalg gav tilladelse til opsætning af nye
glamlemme i tårnet og etablering af automatisk ringning. Ved automatisk ringning frigøres
nogle kirketjenertimer, og vi kan tilbyde brudepar og deres gæster en bedre oplevelse
med brug af færre personaleressourcer. KKU forventer, at den automatiske ringning og de
nye glamlemme vil blive lavet i første halvdel af 2009.
Også i 2008 havde vi besøg af Selskabet for Kirkelig Kunst, og repræsentanter fra dette
selskab støttede kraftigt op om det gamle menighedsråds ønske om at gøre det
hvidkalkede alterbord mere synligt. KKU udvalgets projekt om dette er nu af
provstiudvalget sendt til godkendelse i stiftet. Projektet blev startet for at forbedre det
nuværende knæfald, som gennem mange år ikke har være behageligt at knæle på.
På det musiske området bød 2008 på flere nyskabelser:
● Klassisk midsommer i Skt. Mikaels bød på 4 koncerter i kirken i ugen inden Skt. Hans.
● Sognepræst og organist arrangerede en yderst velbesøgt alsangsaften i foråret med
temaet ”Hvad er din ynglingssalme?”.
● Sognepræst og organist arrangerede en yderst velbesøgt Mozart aften i efteråret hvor
man både kunne høre Mozarts musik og lære om Mozarts korte og intensive liv.
Desuden er musikken i forbindelse med de kirkelige handlinger blevet styrket og gjort
mere nuanceret. Vi har haft ekstra musik i forbindelse med aftengudstjenester i foråret,
og musikken ved julens gudstjenester har også fyldt mere.
Provstiudvalget har godkendt det af det gamle menighedsråd indsendte budget for 2009.
Hovedtallene i dette budget for Slangerup Kirkekasse er:
i 1000 kr.
Lønninger

2492

Kirkelige aktiviteter

376

Administration

373

Kirkegård

232

Kirke og menighedslokaler

668

Præstegård

166

Driftsramme i alt
Indbetalinger

4307
-462

Opsparing Kingos Minde

650

Tag på præstegård

300

Kirkegårdsmur mod præstegård

400

Anlægsramme i alt

1350

Samlet budget

5195

Kirkelig ligning

5253

Til sidst lidt om formandens kæphest: hjemmeside og elektronisk arkivering. Hjemmesiden havde
et rekord antal besøgende juleaftensdag, som det fremgår af følgende figurer og tabeller.
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Figur 1. Månedlig trafik på hjemmesiden pr. 30. december 2008. Man ser, at antallet af unikke
besøgende er størst i juni (Klassisk Midsommer i Skt. Mikaels?) og i december (Julen).

Figur 2. Antal besøgende i december måned. Bemærk: Næsten 100 besøgende juleaftensdag.
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Figur 3. Hvor kommer de besøgende fra? Som forventet overvejende fra Danmark, men også
enkelte fra Tyskland og Norge. De to besøgende fra Canada er nok formandens familie.
I årets løb er alle dokumenter i Slangerup Sogns arkiv, som bestod af en række ringbind i et aflåst
skabe på 1. sal i ”Elmely” blevet scannet, og findes nu elektronisk i form af PDF-filer. Samtidig
scannes ny post og findes også på elektronisk form. Det elektronisk arkiv er opdelt i en række
foldere: administration, kirkelige handlinger, menighedsråd og post. En procedure for udvide
arkivet til også at omfatte e-post til nogle af de officielle postadresser, som
formand@slangerupsogn.dk, kirkevaerge@slangerupsogn.dk, kirkeudvalg@slangerupsogn.dk,
kasserer@slangerupsogn.dk, samt post til udvalgsformænd er under udarbejdelse, og vil blive
afprøvet på e-post til formand@slangerupsogn.dk i første kvartal 2009. I øjeblikket sendes kopier af
e-post til de officielle e-postadresser også til arkiv@slangerupsogn.dk ,og herfra kan kordegnen
udskrive dem om nødvendigt.
Det elektroniske arkiv omfatter materiale modtaget eller afsendt siden sidste aflevering til
Rigsarkivet, dvs. dokumenter fra dette årti. Det er planen, at elementer af arkivet som folderne
menighedsråd og post gøres tilgængeligt for rådets medlemmer via et sikkert internet link.

Niels Jensen
Formand for Slangerup Menighedsråd
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