Årets gang i Kirkeby Kirke 2015
ØKONOMI :
Ligningsbeløbet for 2015 udgjorde i alt 1.791.400,00 kr. fordelt på 1.345.000,00 kr. til
drift og 446.400,00 kr. til anlæg. Til sammenligning var tallene for 2014 1.328.596,00 kr.
til drift og 436.404,00, kr. til anlæg altså 1.765.000,00 kr.
Driftsudgifter omhandler alt hvad der sker i kirkerummet og menighedshuset og
anlægsudgifter er alt hvad der sker af vedligeholdelse og nyanlæg, som planter o. lign.
Synsudsatte arbejder som er konstateret i 2015 til udførelse i 2017 er 40.000,00 kr.
Budget indleveret til provstiet for 2016 ser sådan ud samlet 1.783.400,00 kr.
DET KIRKELIGE LIV :
Vi har jo de sidste par år udført kirketælling, og i 2015 ser tallene sådan ud
1. Deltagere i gudstjenester på søn-og helligdage
1788 personer
2. Deltagere i gudstjenester på hverdage og lørdage
215 personer
3. Deltager i kirkelige handlinger
551 personer
4. Deltagere i øvrige arrangementer
344 personer
5. I alt
2704 personer
Vores arrangementer med sang og gåtur har været et godt tiltag som er velbesøgt.
Vores organist har sammen med organisten i Stenstrup startet en børnekor.
Lille Sydfynske Orgelfestival blev igen i 2015 en stor succes, tak til Jacob for det.
Vi har som øvrige år støttet Kirkens Korshær med et beløb til et månedligt måltid til
brugere af varmestuen.
Sct. Nicolaitjenesten støttes og så med et årligt beløb.
Mushemba Foundation i Afrika støtter vi også, det er projekt som 2 unge mennesker i
Tønder står for, projektet opfører og driver en skole i Mosamboque.
ØVRIGT :
Vi fik først på året en opsigelse fra Svendborg Kirkegårde vedr. graverjobbet som de har
passet på fortræffeligt, så vi skulle ud finde nye veje, dette endte så med en løsning, der
indebærer at vi har lavet en aftale med Sørup Kirke om pasning af jobbet både som
graver og kirketjener, Sørup Kirkes graver Dennis er nu ledende graver for Kirkeby
Kirke. Dette samarbejde er senere udvidet så Ollerup, Egense, Sørup og Kirkeby nu har
indgået en fælles aftale, med et fælles kirkegårdsudvalg med deltagelse af 2 personer pr
kirke.
Dennis er nu ledende graver for alle 4 kirker. Vi i Kirkeby nu en fastansat
gravermedhjælper som kun har med vores kirke at gøre, så i har nok mødt Bente.
Sørup Kirke er ansættelsesmyndighed for gravermedhjælper
Der er plantet nye hække i et afsnit på kirkegård

Foredrag om eftermiddagene har også været afholdt som vi plejer, med mange gode
emner
Ældreturen var igen i år fuldt booket op, den gik til Fredericia og Lyng Kirke.
HVAD PLANER HAR VI FOR 2016:
En tidligere borger i Kirkeby har foræret Kirkeby Kirke et kirkeskib, dette ophænger
ved en gudstjeneste 13. marts kl. 14:00. Samme borger har ligeledes doneret et par nye
kandelabre til opstilling ved altret, disse er tegnet af vort menighedsrådsmedlem
Anne Grete Tofte Weber og udført af Hudevad Smedejernsmuseeum, meget smukt
arbejde af begge.
Arbejdet med indretning af udendørs kirkerum er godt i gang og vi regner med
indvielse i løbet af sommeren.
Der udskiftes løbende hække på kirkegården også i 2016.
Der arbejdes også med et projekt for det grønne areal på hjørnet Kirkevej/Assensvej
Tirsdag 13. september er der opstillingsmøde til det nye menighedsråd som skal vælges
der.
Der startes med minikonfirmander sidst på året.
Babysalmesang er i gang
Alt i alt en rigtig godt år for Kirkeby Kirke og en stor tak til menighedsrådet og ansatte
for et godt samarbejde.
Finn Jeppe Nielsen
Formand

