
Nytårshilsen til Korning 2023
Ved Fridtjof Stidsen, formand for Korning menighedsråd,
Til nytårsgudstjeneste kl 14:00 d. 1. januar 2023

Jeg vover igen at tage ordet ifm. en nytårsgudstjeneste.
Sidste år sagde jeg måske noget forkert. Jeg sagde at Jesus blev født få dage efter at
Maria og Josef var kommet til Betlehem. Filip Kildeholm gjorde i en juleprædiken lidt ud
af hvad der ikke står i juleevangeliet som de fleste af os nok vil sige er velkendt. Og jeg
må erkende at han har ret. Der står intet i bibelens tekst om hvor lang tid der gik fra
deres ankomst til Betlehem og til Jesu fødsel.

Nå, men det vi kan sige er at den i Gammel Testamente lovede Messias kom. Og denne
skelsættende og fantastiske begivenhed har vi igen fået lov at fejre. Han kom til os, han
kommer i dag i sit ord, han kommer bl.a. hver gang vi får lov at fejre gudstjeneste, og
han kommer igen for at dømme levende og døde. Dette fantastiske budskab giver Håb.
Håb om noget nyt og bedre. Håb i håbløsheden. Håb i den utrygge verden som vi er en
del af. Og ligeledes HÅB i og for en kirke hvor der i stor grad sættes spørgsmål ved Guds
ords sandhed.

Dette livsbekræftende budskab har vi igen fået lov at lytte til gennem adventstiden og i
julen. Det er kirkens kald og det er vort kald som menighed og enkelt person at vi når ud
med dette budskab. Prædiketeksterne den sidste måneds tid har mindet os om
“treheden” eller hvad man kan og må kalde det. Jesus kom, kommer og kommer igen.
Tredje søndag i advent hørte vi om Johannes som sad i fængsel fordi han sagde
sandheden. Han sendte bud til Jesus med ordene: Er du den som kommer eller skal vi
vente en anden. Et vigtigt og rigtig godt spørgsmål. Og fantastisk han var åben om
spørgsmålet og gik til Jesus med det. Lad os lære af Johannes. For han gik ikke
forgæves. Jesus bekræftede at han var den lovede Messias. Tak og lov for det.

Nyt omkring medarbejdere. Benny Rand blev i sommers ansat i en syv timers stilling til
at stå for børne-og teenklubarbejdet i Korning. Børneklubben på skolen hveranden uge i
samarbejde med andre gode ledere. Og hver uge med teenklub i klubhuset som ene
leder fra kirken. Teenklubben bliver drevet i samarbejde med borgerforening hvorfra der
også kommer en trofast leder. Disse to klubber er så vigtige for kirkens arbejde i Korning
sogn.
Første november fik Benny fuldtidsarbejde andet steds. Og han måtte med smerte
opsige sin syv timers stilling i Korning. Og vi i menighedsrådet blev også kede af
opsigelsen. Og hvad nu?



Men det glædelige skete. Fra første januar tiltræder Christina og Benjamin Kjærhus
Landkildehus Løsning i stillingen som børne-og ungemedarbejder i Korning. Dvs.
Christina er formelt ansat og Benjamin hjælper. Den løsning er vi i menighedsrådet.
rigtig glade for. Så et varmt velkommen til jer to.

En mere lavpraktisk ting vil jeg kort nævne. Vores kirke er varmet op med gas. Prisen har
været flere dobbelt da det var værst. Derfor besluttede vi at sænke temperaturen til 18
grader ifm med gudstjenester. Dog et par grader højere når der er dåb. Jeg var også
omkring dette i arbejdsberetningen i oktober.

I sensommeren besluttede vi at skifte gassen ud med et træpillefyr. Fyret kunne stå i
nuværende fyrrum og silo i redskabsrummet. Men, men det viste sig at fyret alligevel
ikke kunne stå i fyrrummet. Så løsningen der er på vej er en 20 fods container der kan
rumme både fyr og silo. Placering sydvest for graverhus. Der skal søges byggetilladelse
så lidt spændende om vi får lov til den placering da vi kommer tæt på skel. Personligt
kan jeg sige at det ikke er den sag der fremmer arbejdsglæden ved at sidde i
menighedsrådet. Det har været bøvl og frem og tilbage. Og oveni har priserne jo flyttet
dig en hel del siden beslutningen blev taget. Som udgangspunkt er det vi laver en
midlertidig løsning.

Menighedsrådet har været glade for at vi igennem en tid har kunnet fejre nadver ved
hver gudstjeneste. Det bliver ændret lidt som de fleste nok har set i Kirkenyt. Og som
præsterne har orienteret om. Det skyldes dels tidsnød i mellem de to gudstjenester og
dels fordeling at resurser mellem vore sogne. Løsning har jo ikke nadverfejring ved 9.00
gudstjenester.

Jeg vil også her nævne de fem eftermiddage/aftener med menighedshøjskole. Det sker
i et samarbejde mellem menighedsfakultetet i Aarhus og lokale præster. Meld jer til og
mød op alle fem onsdage eller de onsdage man har tid og overskud til.

Stor tak til jer der trofast slutter op om søndagens gudstjeneste. Både fra Korning sogn
og fra andre sogne. I er alle så velkomne. Håber I oplever det sådan.

Tak til alle vore ansatte. I er alle vigtige med jeres forskellige opgaver. Og dejligt med det
samspil om kirkens aktiviteter og tilbud vi i menighedsrådet oplever I har.

Opfordring: Har I som menighed ideer og forslag til kirkens arbejde så kom til
menighedsrådet med dem.

Der kunne i dag nævnes flere ting. Men det er jo ikke en arbejdsberetning, det venter vi
med til efteråret. Hvad det egentlig er det her ved jeg faktisk ikke. Men disse blev
ordene.

Tak for ordet og Godt Nytår.


