Årsberetning fra menighedsrådet
Kappel-Langø
Endnu et år er gået, og vi har taget hul
på et nyt kirkeår. Set i bakspejlet blev
2019 et år, der var præget af en række
ændringer på personalesiden. Vores
daværende sognepræst Janne Svensson og vores organist, Søren Johansen,
valgte begge nye græsgange, hvilket
betød, at sognene pludselig stod uden
en fast tilknyttet præst og en organist.
Men året var også præget af nye fremadrettede initiativer, der forhåbentlig
vil medvirke til at skabe endnu bedre
rammer for menighedslivet. Der er i den
forbindelse blevet afholdt flere fælles
møder med menighedsrådet i Vestenskov-Arninge om en sammenlægning
af de to menighedsråd, og der blev hurtigt opnået enighed om dette.
Årsagerne til ønsket om en sammenlægning skal ikke mindst findes i det
faktum, at de to menigheder tilsammen har omkring 980 medlemmer, og
at der allerede findes et godt og velfungerende samarbejde menighedsrådene imellem om f.eks. diverse arrangementer. Samfundsudviklingen
på Vestlolland gennem de sidste årtier har været præget af bl.a. en større
fraflytning og en skæv alderssammensætning, så menighedsrådene
valgte derfor - efter afholdelse af menighedsmøder i sognene, hvor alle
medlemmer kunne ytre sig om forslaget - at fremsende en ansøgning
til biskoppen om at sammenlægge

de to menighedsråd med virkning fra
det kommende menighedsrådsvalg i
efteråret 2020. Det skal her nævnes, at
ansøgningen endnu ikke er færdigbehandlet i Stiftet.

os. Det samme gør sig gældende med
henblik på arbejdet som kirkesanger
i Kappel, der blev vakant nogenlunde
på samme tid.

Det ledige præstembede førte til
flere møder med biskoppen, hvor menighedsrådene i hele den tidligere
Rudbjerg kommune samt bl.a. Halsted-Avnede deltog således, at
biskoppen kunne blive orienteret om
menighedsrådenes ønsker, behov og
forslag til en kommende og langsigtet
løsning. Der foreligger dog ikke et udspil fra biskoppen endnu, men indtil
nu har Henrik Gade Jensen, diverse vikarer og nu Beth M. L. Hagemann løst
opgaven for os, og det skal der lyde en
meget stor tak for.
At vores organist Søren Johansen,
Maribo, valgte nye græsgange tættere på sin bopæl, var ligeledes en
udfordring, da organister - populært
sagt - ikke hænger på træerne, men
det lykkedes dog at komme igennem
perioden frem til december ved hjælp
af ikke mindst Ulla Schwartz, Søllested, samt tidligere organister ved
kirkerne i sognene, inden vi pr. 1. december kunne ansætte Ingrid Hansen,
Købelev, som vikar. Der skal ligeledes i
denne forbindelse lyde en meget stor
tak til dem, der hjalp os igennem perioden, og som fremadrettet vil hjælpe

Graverarbejdet på Kappel kirkegård
har desuden været ramt, idet vores
graver, Gert Larsen, har været sygemeldt, da han skulle have en ny hofte,
men også her lykkedes det ved hjælp
af graveren i Langø og en midlertidig
ansættelse af en gravermedhjælper at
klare de mest nødvendige arbejdsopgaver i Kappel, indtil Gert Larsen igen
kunne vende tilbage med fornyet
kraft efter overstået operation.
På trods af de mange personalemæssige udfordringer har der gennem
året været afviklet en række kirkelige handlinger og arrangementer

med henblik på forkyndelsen af det
kristne budskab og/eller i mere bred
forstand opretholdelsen af fællesskaber i et lokalsamfund under pres og
forandring. Traditionerne er blevet
bibeholdt og nye arrangementer er
kommet til i 2019, hvilket man kan orientere sig om gennem kirkebladet og
sognenes hjemmeside www.vestenskov.dk
Hvad angår kirkebygningerne er der
foretaget løbende istandsættelser,
der udspringer af det årlige besøg af
den bygningssagkyndige, men hvad
angår præstegården i Kappel, er der
kun foretaget de mest nødvendige
vedligeholdelser. Årsagerne til dette
er flere: Præstegårdens fremtid er
uvis ikke mindst set i sammenhæng
med biskoppens planer for en kommende præsteansættelse, men bygningens standard er - alderen taget
i betragtning - utidssvarende, og en
gennemgribende istandsættelse vil
blive ret så omkostningstung.
Afslutningsvis skal det nævnes, at menighedsrådet genkonstituerede sig i
forbindelse med mødet i november
2019 med samme besætning og arbejdsområder. Desuden skal der her
lyde en meget stor tak til alle ansatte
og frivillige for deres indsats for sognene gennem et noget turbulent år.
Godt nytår!
Ole Arpe Munksgaard
Menighedsrådsformand i Kappel-Langø

