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ÅRSBERETNING
ELSTED MENIGHEDSRÅD 2016/2017
Beretningsåret blev præget dels af valget til menighedsrådet i efteråret 2016 og dels af de store
renoveringsprojekter på kirken og sognegården, der efter flere års bestræbelser nu kunne igangsættes.
Menighedsrådet og menighedsrådsvalg
I Elsted Sogn er der tradition for aftalevalg ifm. valg til menighedsrådet. Det var også tilfældet ved
menighedsrådsvalget i 2016. På opstillingsmødet d. 13. september 2016 blev der opstillet en liste med 9
kandidater og 3 suppleanter til menighedsrådsvalget den 8. november. Listen fik navnet Elsted-listen. Da der
ved fristens udløb ikke var indleveret andre lister, blev menighedsrådsvalget i Elsted Sogn aflyst, dvs. der var
tale om aftalevalg. Dette er i lighed med størstedelen af landets øvrige sogne, hvor der heller ikke var egentlige
valghandlinger.
Første søndag i advent 2016 tiltrådte det nye menighedsråd. Det nye råd havde forinden konstitueret sig
således:
Formand: Kjeld Juul Christiansen
Næstformand: Søren Kæmpe
Kasserer: Michael Grauer Almsten
Kontaktperson: Jørgen Andersen
Kirkeværge: Villy Ovesen
Menigt medlem: Ulla Green
Menigt medlem: Birgit Krarup
Menigt medlem: Gerda Damsgaard-Madsen
Menigt medlem: Thomas Holmen
Født medlem: Iben Vinther Nordestgaard (kbf. sognepræst)
Født medlem: Marianne Rothmann Bonde (sognepræst)
1. suppleant: Ole Østerby
2. suppleant: Henrik Pigsborg Jensen
3. suppleant: Marianne Jensen
Inden menighedsrådsvalget havde de daværende menighedsrådsmedlemmer Jytte Welling, Ole Moth og
Marianne Jensen meddelt, at de ikke ønskede at genopstille til menighedsrådet. De har alle ydet en meget stor
indsats gennem deres mangeårige virke i Elsted menighedsråd. Der skal her lyde en stor tak for deres arbejde,
engagement og hjælpsomhed.
Siden det nye menighedsråd tiltrådte 1. søndag i advent, er der sket ændringer i sammensætningen af
menighedsrådet, idet kassereren Michael Grauer Almsten måtte udtræde pga. travlhed på arbejdet. Som følge
heraf indtrådte 1. suppleant Ole Østerby som nyt menighedsrådsmedlem på menighedsrådsmødet d. 17.
august, og menighedsrådet valgte Thomas Holmen Andersen som ny kassererer.
Elsted Menighedsråd nedsatte efter menighedsrådsvalg en række udvalg, heraf det obligatoriske stående
udvalg: Kirkegårdsudvalget. Blandt andre kan nævnes aktivitetsudvalget, kirke- og kommunikationsudvalg,
korudvalg, økonomiudvalg, Skole-kirke-udvalg.
Menighedsrådsmøder er offentlige. I Elsted Sogn er der menighedsrådsmøde en gang om måneden, bortset fra
juli måned. Møderne ligger som udgangspunkt på den anden onsdag i måneden.
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Menighedsrådets beslutningsprotokoller er tilgængelige på kirkens hjemmeside og på opslagstavlen i
sognegården umiddelbart dagen efter mødet.
Fakta om Elsted sogn
Pr. 1. januar 2017 var der 5.003 indbyggere i Elsted
sogn, heraf var 4.164 folkekirkemedlemmer.
I året 2016: Fødte: 53. Døbte: 40. Konfirmerede: 50.
Døde: 23. Kirkelige vielser: 11. Kirkelige
velsignelser: 2. Kirkelige begravelser, bisættelser og
urnenedsættelser i alt ca. 52, her blandt sognets
døde: 22
Økonomi
Hovedindtægten til Elsted Kirkekasse kommer fra den kommunale ligning og udgør i disse år godt 3,4 mio. kr.
pr. år. Hertil kommer andre indtægter primært fra kirkegården (gravkapitaler og vedligeholdelses-aftaler)
samt lejeindtægter og indtægter fra arrangementer i sognegården, hvorved niveauet for de samlede indtægter
ligger på 4,2 mio. kr. pr. år.
Regnskabet for 2016 udviste ekstraordinære indtægter, dels som følge af salget af Forpagterboligen på
Ørnstrupvej 101, 8520 Lystrup, med 1,25 mio. kr., hvor midlerne blev båndlagt til renovering af sognegårdens
tag, og dels bevillinger på i alt 1,4 mio. kr. af 5%-midler til kirkerenoveringen.
Samtidig viste regnskabet ekstraordinært store udgifter, idet omkostningerne ved den indvendige
istandsættelse af sognegården overskred budgettet betydeligt bl.a. som følge på istandsættelse af de
oprindelige stole med nyt fletværk. Som følge heraf udviste det reviderede regnskab for 2016 en negativ saldo
på menighedsrådets frie midler på 304.000 kr. Hovedparten heraf skyldtes dog, at der af ordinære
driftsmidler i 2016 blev afholdt en udgift på knap 300.000 kr. til stabilisering af korbuen, som skulle have
været ført på anlægsmidlerne til kirkerenoveringen.
Ved indgangen til regnskabsåret 2017 udgør saldoen på videreførte anlægsmidler til kirkerenovering og
renovering af sognegårdens tag i alt godt 2,5 mio. kr. Heraf bruges ca. 1 mio. kr. til kirkerenoveringen.
Provstiet har derud over bevilget 300.000 kr. af 5%-midler til renovering af sognegården, således at der er
dækning for den budgetterede anlægsudgift på i alt godt 1,5 mio. kr.
Budgetterne for 2017 og 2018 udviser balance med et beskedent positivt resultat.
Menighedsrådet deltager i det fælles regnskabskontor i Lisbjerg sammen med en række andre sogne i Aarhus
Nordre Provsti. Til dette formål reduceres den årlige ligning med ca. 100.000 kr.
Bygninger og anlæg
Som en af middelalderkirkerne langs Egådalen er Elsted Kirke et historisk bygningsværk, der stiller særlige
krav til vedligehold og bevaring. Kirken blev senest gennemgribende istandsat og moderniseret i 1995 med
Inger og Johannes Exner som arkitekter. I løbet af 2016-17 er kirken blevet renoveret, dels med stabilisering
af kor og skib, udskiftning af taget på kirketårnet og endelig en indvendig renovering i perioden juni-oktober
2017, hvor Nationalmuseet har medvirket ved restaurering af kalkmalerier. Restaureringerne er finansieret af
5%-midler fra Aarhus Nordre Provsti med i alt 1,7 mio. kr. Endvidere er der i 2016-2017 foretaget udvendig
vedligeholdelse af kirkebygningen med reparationer og kalkning.
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Elsted Sognegård er opført i perioden 1979-1982, også med Exner-ægteparret som arkitekter. Sognegården
har længe trængt til gennemgribende vedligehold og istandsættelse, præget som den er af intenst brug. Med
salget af Forpagterboligen, Ørnstrupvej 101, 8520 Lystrup, i 2016 fik menighedsrådet godkendelse af, at
salgssummen kunne reserveres til sognegårdens istandsættelse. Menighedsrådet iværksatte for egne midler
den indvendige istandsættelse i 2016, men omkostningerne blev væsentlig højere end budgetteret, bl.a. pga.
behovet for reparation af de oprindelige bevaringsværdige stole. Den ydre istandsættelse, primært renovering
af sognegårdens tag, er nu bevilget, men igangsættes først i 2018 af hensyn til vejrliget. Renoveringen
finansieres som omtalt af salgssummen fra forpagterboligen og 5%-midler fra Aarhus Nordre Provsti.
Sognet råder derudover over Elsted Præstegård på Ørnstrupvej 102, 8520 Lystrup. Præstegården blev
gennemgribende istandsat i 2015 i forbindelse med præsteskifte. Huset såvel som de tilhørende udbygninger
er fra begyndelsen af 1900-tallet, og i kraft heraf løbende udgiftskrævende mht. vedligehold.
Endelig råder sognet over to af de oprindelige huse på kirkepladsen, Elsted Kirkeplads 6, der benyttes til
kirkegårdskontor og Elsted Kirkeplads 4, der udlejes.
Elsted Kirkegård fremstår efter de senere års betydelige indsats velplejet og som et smukt anlæg. Kirkegården
består af en oprindelig del og en nyere med skovkirkegården og plænegravpladser, der blev tilkøbt i 1986.
Kirkegården betjener ud over Elsted Sogn også Lystrup Sogn, hvortil kommer en række begravelser,
bisættelser og urnenedsættelser fra andre sogne. Der er aktuelt igangsat en vurdering af kirkegårdens
kapacitet på længere sigt.
Med de afsluttede og igangværende arbejder er menighedsrådet takket være velvillighed fra Aarhus Nordre
Provsti nået et betydeligt stykke i målsætningen om at holde bygninger og anlæg ajour og i god
vedligeholdelsesmæssig stand. Der udestår dog stadig en række påtrængende arbejder, herunder udskiftning
af facadepartier på sognegården og renovering af toiletfaciliteter, som rådet vil søge udvej for at få gennemført
i de kommende år.
Personale
Elsted Sogns faste personale består udover sognets to præster af en stab, der er ansat og aflønnet af
menighedsrådet. Staben består i dag af en kordegn, en organist, en kirkesanger, en kirketjener samt af en
graver og en gravermedhjælper. Derudover er tilknyttet timelønnet personale. Pt. en underviser til
minikonfirmanderne og en korleder, der varetager babysalmesang og korarbejdet for de yngste – spire- og
pigekoret. En række funktioner dækkes derudover ved løs timelønnet medhjælp og ved en trofast stab af
frivillige. Kirkens nuværende kordegn blev ansat i 2016, og der er ved stillingens normering lagt vægt på en
bred varetagelse af administrative funktioner, herunder kvalificeret sekretærstøtte til præster og
menighedsråd, samt kommunikation og diakoni. Stillingen som organist blev ledig ved årsskiftet 2016/17.
Efter grundige overvejelser besluttede menighedsrådet at opslå stillingen som en fuldtidsstilling i tråd med, at
det kirkemusikalske aspekt, herunder arbejdet med kor for børn og unge, prioriteres som en vigtig del af de
kirkelige og kulturelle aktiviteter omkring kirken og i lokalsamfundet. Organiststillingen blev besat i
forsommeren 2017 med tiltrædelse pr. 1. oktober under henvisning til kirkelukningen. En stilling som
sognemedhjælper er ikke genbesat, idet opgaverne i stedet varetages af kordegn og
minikonfirmandunderviser.
Sognepræst, kbf.: Iben Vinther Nordestgaard
Sognepræst: Marianne Rothmann Bonde
Organist: Jørgen Ellekilde
Kirkesanger: Atitaya Sangklang Nielsen
Kirketjener: Marianne Mortensen
Kordegn: Christina Raakjær Nielsen
Graver: Reiner Jensen
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Gravermedhjælper: Pernille Søndergaard Juul Nielsen
Minikonfirmandunderviser: Cilia Thybo Hoffmann
Korleder: Ingrid Oberborbeck
Kirkelige aktiviteter
Med udgangspunkt i kirkeårets gang med højtider, højmesser og andre kirkelige handlinger afholdes en række
arrangementer og aktiviteter, der underbygger kirkens liv og vækst.
Et særligt indsatsområde er arbejdet med børn og unge, herunder også kirke-skole-samarbejdet. Tilbuddene
omfatter babysalmesang, undervisning af minikonfirmander samt spirekor og pige- og ungdomskor.
Korarbejdet er forankret i Elsted Korforening, hvor også forældrene inddrages aktivt, og netop dette område
ønskes søges udbygget og vil fremover få prioritet.
Året har naturligvis været præget af, at kirken i ca. ½ år har været lukket på grund af renovering, hvorfor al
aktivitet, herunder også gudstjenester har været henlagt til sognegården. Som et særligt udslag af samarbejdet
med Elsted Skole udførte eleverne fra 5. klasser en udsmykning som altertavle til nordvæggen i sognegården.
Søndag d. 5. november 2017 blev kirken genåbnet med en højmesse, hvor provst Esben Thusgård var
prædikant. Højmessen efterfulgtes af en reception i sognegården.
Den 17. maj 2017 blev 100-året for Elsted præstegård markeret i samarbejde med Højskoleforeningen 8520
og omegn med Home Opera i præstegårdens stuer.
Konfirmandundervisningen finder sted i hold svarende til klassedelingen på Elsted Skole. I 2016/17 var der
således 4 hold med i alt 75 konfirmander medens der for 2017/18 er tilmeldt 60 konfirmander fordelt på 3
hold. Elsted Kirke har som tidligere år medvirket ved rollespillet Luthers Nøgle for ca. 800 konfirmander i
Aarhus Nordre Provsti den 28. september. Et overordentligt vellykket arrangement, som gerne må finde en
afløser. Sognet afsætter derudover ressourcer til en årlig udlandstur for konfirmanderne. I år deltog i alt 76
konfirmander i turen til Hamborg i dagene den 3. marts – den 5. marts 2017. Konfirmanderne har derudover
medvirket ved høstgudstjenesten den 17. september og BUSK-gudstjenesten den 29. oktober begge gange
med auktion og frokost. Auktionerne blev afholdt til fordel for Menighedsplejen i Elsted Sogn – og der blev i alt
samlet kr. 8840,25 ved de 2 auktioner. Der skal lyde en stor tak for støtten til Menighedsplejen.
Menighedsplejen hjælper mennesker i sognet, som af en eller anden grund står i store økonomiske
vanskeligheder. Sognets menighedspleje uddeler også hvert år lige op til jul midler til værdigt trængende
familier. Særligt op til jul kan det være vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen, for der ved denne
højtid er store forventninger.
Af tilbagevendende aktiviteter, der i øvrigt har særlig appel til og stor tilslutning fra børn og børnefamilierne,
bør nævnes Åben Himmel-koncerten den 9. juni og Bibel og halloween-arrangementet den 27. oktober.
Særlige børnegudstjenester har været afholdt månedsvis på onsdage med efterfølgende spisning.
Fremadrettet vil børnegudstjenesterne blive flyttet til om fredagen – til sin oprindelige placering.
I aktivitetsudvalgets regi afholdtes derudover den traditionsrige kage-hatte-dag den 25. august og
adventseftermiddag den 18. november (og igen den 1. december 2017), hvor den fælles besøgstjeneste
inviteres særskilt.
Samarbejdet med de øvrige 6 sogne i lokalområdet og i Aarhus Nord udbygges fortsat. I 2017 arrangeredes en
kirkestafet med temaet ”Luther”. Erfaringerne hermed er gode, og initiativet videreføres – for 2018 2018 med
arbejdstitlen er ”Lyden af livet”, og provstiudvalget har allerede bevilget kr. 54.000 kr. til projektet.
Sognerejsen til Berlin den 6.-10 september 2017 var endnu et eksempel på samarbejde på tværs af Lystrup,
Elev og Elsted sogne. Endvidere samarbejdes omkring kommunikation med sogneplakaten ”Det sker i vore
kirker” og fælles annoncering i lokalaviserne.
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Kirkelige handlinger som bryllupper, begravelser og bisættelser har i perioden, hvor kirken var lukket, efter
aftale kunne henlægges til de to øvrige kirker i Lystrup og Elev sogn.
Gennem mange år har sognepræsterne ved Elsted kirke sammen med sognepræsterne fra Lystrup-Elev kirker
forrettet gudstjeneste på Sønderskovhus en gang om måneden. Fra 1. november 2017 indledes et forsøg med,
at 4 af disse gudstjenester forrettes som særlige demensgudstjenester.
Præsterne har valgt at fordele tjenesterne mellem sig, så det fremover altid er Hans Boas fra Lystrup og Iben
Nordestgaard fra Elsted, som afvikler demensgudstjenesterne.
Marianne Bonde fra Elsted og Lene Dahl Hansen fra Lystrup-Elev afvikler gudstjenesterne på Sønderskovhus.
Demensgudstjenesterne vil finde sted i Lystrup kirke, hvor musikpædagog Ingrid Oberborbeck medvirker
som musikalsk ansvarlig. Mens kirkernes organister følger gudstjenesterne på Sønderskovhus.
Elsted Kirke var medinitiativtager til Kunstforeningen 8520 og Højskoleforeningen 8520 og omegn og lægger
rammer til foreningernes arrangementer. Kunstforeningen opløses ved udgangen af 2017, men
udstillingsvirksomheden fortsættes med et arbejdsudvalg under menighedsrådet og med involvering af
frivillige fra sognet. Det nye koncept hedder "Kunst i sognegården". Den første udstilling er er allerede
planlagt – og der er fernisering d. 14. januar 2018 umiddelbart efter gudstjenesten, hvor kunstneren Bodil
Gardner udstiller sine billedtæpper.
Kirken stiller derudover lokaler til rådighed for Elstedkoret - et frivilligt gospelkor – der lejlighedsvis giver
koncerter i kirke, fernisering og ved Åben Himmel-koncerten.
Som et nyt initiativ har sognet lagt udgivelsen af kirkebladet om, således at det nu udkommer kvartalsvis og i
en bearbejdet magasinform med egentlige artikler. Nydannelsen er blevet overordentlig godt modtaget.
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