Årsberetning fra menighedsrådet
Vestenskov-Arninge
Kære Menigheder,			
Vi fra Vestenskov og Arninge Menighedsråd og personalet byder jer velkommen ind i det nye kirkeår og glæder os
at møde jer, til kommende Gudstjenester og diverse arrangementer.

bestemt med, at vi følger lovgivning
og annoncerer stillinger i udbud.
Jagten på en ny organist blev nødvendig, da Søren Johansen fik sig et
job i nærheden af sin bopæl i Maribo,
og det lykkedes at få en ny med organist Ingrid Hansen.

Det obligatoriske valg, i Menighedsrådet i november, forløb uproblematisk, poster i rådet forblev uændret,
men til det kommende valg i november, vil jeg stoppe som formand, så
yngre kan tage over.
Igen måtte der findes en ny præst til
vore sognekirker – idet Janne Svensson har fundet nye arbejdsgivere, i
Sandby–Branderslev og Skt. Nikolai
kirker. Henrik Gade Jensen blev igen
vores vikar, og det har han igen gjort
til alles glæde og tilfredshed, med sin
prædiken og udstråling. Stor tak herfra Henrik, for din medvirken til gnidningsløs opretholdelse af planlagte
gudstjenester i Kappel Pastorat.
Hvordan kom vi igennem julemåneden? – det gav (næsten) søvnløse
natter og så fra den ene dag til den
anden startede præst Beth Marie
Larsen Hagemann, 1.søndag i advent,
i Arninge kirke. Foreløbig med regulativ til februar, og derefter regner vi

bejdet så, vil nogle sikkert spørge; står
det til mig, så bliver startskuddet efter
den 4. maj med Mindegudstjeneste –
idet vi fejrer 75 året for Befrielsen.
Tagstene på Arninges kirkegårdsmur,
på sydsiden, trængte til en udskiftning – og det har pyntet gevaldig på
muren – nu er vi næsten kommet hele
vejen rund. Tidligere murer har åbenbart ment, at kirkeloftet er mægtigt
stort og her kan man ”bare” deponere muraffald i forbindelse med
understrygningsarbejder etc. og det
faldt ikke i god jord hos os, da vi opdagede det. En del er nu fjernet, resten kommer snart væk.
Vores nye borger i Arninge, den norske arkitekt Ola Steen, har været syg
et stykke tid, men er kommet på
benene igen.

Arninge kirkes apsis har i rigtig
mange år set ”mystisk” ud og den trofaste kirkegænger har sikkert konstateret, at vægge og loft med de mange
revner, trænger til gennemgribende
renovering. I mellemtid har specialister besigtiget kirkens apsis. Der bliver
udarbejdet et reparationsprojekt, som
skal godkendes af provstiet og LF
Stift. Og så må vi se i øjnene, at kirken
lukkes i nogle måneder, mens reparationen står på. Og hvornår starter ar-

det restaureret. Og så skal vi vide hvad
det kommer til at koste – og så vil Nationalmuseet også have et ord med
på vejen.

Vestenskov kirkegårdsmur fik også en
tiltrængt omgang fugning på vestsiden. Operation Murbier er endelig
afsluttet – i denne omgang! Vi regner dog ikke med, at de små insekter
besøger os igen. Depotet er bygget
og godkendt fra kommunens side og
taget i brug.
Altermaleriet har det ikke så godt, og
ved nærsyn kan man se, at maling
har løsnet sig fra lærredets baggrund
og så er det meget mørkt, forårsaget
fra de mange stearinlys der er blevet
tændt igennem mange årtier. Vi har
kontaktet specialister og afventer
deres svar på, hvordan vi kan få bille-

Fællesarrangementer i Kappel og
Gloslunde Pastorater har været godt
besøgt af vore menigheder. Her vil
jeg kort anføre: 4. maj Mindegudstjeneste i Arninge – Høstgudstjeneste i
Gloslunde – Strandgudstjeneste i Albuen – Møllegudstjeneste i Kappel
m.fl., men der er plads til forbedring
og udvidelse.
Da Vestenskov-Arninge sognets personale og ansatte igen har modtaget en personlig jule -og nytårshilsen
hilsen fra mig, med tak for indsatsen i
årets løb, vil jeg slutte med ønsket, for
alle vores menigheder, om et lykkeligt
og velsignet 2020.
Klaus Heun
Menighedsrådsformand i Vestenskov-Arninge

