Farvel
Et farvel til sognepræsten og
kirke bladet i dets nuværende
form
Dette kirkeblad bliver det sidste nummer i dets nuværende
form – og det sidste kirkeblad som vores sognepræst Hanna
Nissen er ansvarlig for. Fra 1. januar er Gosmer-Halling
Pastorat en del af Kystpastoratet, der også tæller RandlevBjerager Pastorat samt Saxild-Nølev Pastorat. Kystpastoratet
er en konsekvens af omfordeling af præstestillinger fra land til
nye byområder. På landsplan er der et vist antal
præstestillinger, og disse skal fordeles mellem
folkekirkemedlemmerne. Der tages ikke hensyn til, at vi
mener, det er anderledes krævende at være præst på landet
end i byen; og det er ikke en udvikling vi hilser velkommen,
men en nødvendig konsekvens af de faktiske forhold.
Det nye kystpastorat er allerede i gang med at samarbejde, og
vi vælger at samarbejde i en positiv ånd. Vi vælger at arbejde
for de bedste løsninger hele vejen rundt. Kystpastoratet vil
blive betjent af 2 præster: Mette Rothmann Sørensen fra
Randlev og Kirsten Lundager fra Saxild. Det skal dog siges, at
Hanna Nissen har vi indtil marts måned, hvor Hanna har valgt
at gå på pension. Kirsten Lundager har vi til september 2019,
hvor hun går på pension. Herefter skal der findes og vælges en
ny præst til at samarbejde med Mette. Når vi kun har to
præster til rådighed til 3 pastorater/6 kirker kan det ikke
undgå at gå ud over antal gudstjenester eller
præstebetjeningen generelt. Hvordan det præcis kan gå op i en
højere enhed, ved vi i skrivende stund endnu ikke. Men vi ved,
at Gosmer-Halling Menighedsråd arbejder på at fortsætte de
aktiviteter, vi har været vant til, der hvor de giver mening.

Måske nogle aktiviteter fortsætter i en lidt anden form, og
sikkert er det, at eksempelvis sogneeftermiddage/
morgensang/ babysalmesang m.fl. bliver uden deltagelse af
præst. Og
så skal vi huske, at det kirkelige liv jo i høj grad bliver til
sammen med jer, der deltager. Måske samarbejdet i
kystpastoratet også kan åbne nye døre for fællesskaber?
Hvem ved? Sommerens kirkestafet har i hvert fald vist, at man
sagtens kan besøge omegnens kirker – og få en god oplevelse
med sig i bagagen. Måske det slet ikke er så farligt at gå til
gudstjeneste i en af de andre kirker inden for kystpastoratet?
Menighedsrådet skal nok sørge for, der kan arrangeres kirkebil.
I forhold til kommende informationer vedrørende gudstjenester
og det kirkelige liv? Hvordan kan vi ikke præcist redegøre for
endnu. Men en ny fælles hjemmeside for kystpastoratet er på
vej, og et kirkeblad, eller noget der ligner, forventer vi også at
samarbejde om.
Mvh Rikke Gade

