Personale-nyt
Hanne Henriksen er ansat som 50% udviklingskonsulent i Horsens
Provsti og Naja Bisgaard Krogh er ny 50% sognepræst i Klosterkirken
På Horsens Kunstmuseum kan man frem til
den 19. maj 2019 opleve Katja Bjørns
videoinstallation ”Involved”. Værket består af
seks høje, skråtstillede planker, hvorpå en
sort-hvid video viser en gruppe nøgne
mennesker i alderen 24-75 år, der flytter rundt
på nogle tunge blokke. Deres asen og masen
oplyses glimtvis af lommelygter.

”Fælles om” er titlen på en konference afholdt
på Aarhus Rådhus i 2018 og på
diakonhøjskolen i 2019, hvor kommune, kirke
og organisationer sætter fokus på de opgaver
vi med fordel kan løfte og løse sammen til
fordel for borgerne. Ved samarbejde,
inddragelse af frivillige, kendskab og respekt
for hinandens forskellige kompetencer er det
både politikeres og kirkens opfattelse, at vi kan
nå længere med den sociale indsats i den
myretue, der nu engang er vores.

”Involved” (2017) af Katja Bjørn på Horsens Kunstmuseum

Ved ferniseringen på museet fortalte Katja
Bjørn, at hun var blevet inspireret til værket
efter en køretur i indre København. Her sad
hun i bybussen og så ud på mylderet af bilister,
cyklister og forgængere, der alle var på vej og
havde ting for. Hun blev grebet af det kropsligt
skønne i at bevæge sig gennem tilværelsen og
det værdimæssige i, at vi involverer os i livet.
Når jeg ser videoen i det mørke udstillingsrum,
så bliver jeg mindet om, at tilværelsen set
udefra, fra en busrude kan se ud som en
retningsløs og formålsløs asen og masen. Som
aktiviteten i den myretue jeg passerer i
skoven. Set indefra, fra det enkelte menneskes
synsvinkel er den konstante bevægelse dog
udtryk
for
engagement
og
involvering i eget og andres liv. Hvad jeg gør
påvirker andre. Jeg kan ikke bevæge mig, uden
bevægelsen bevæger andre. Vi er fælles om at
være lige her i livet.

”Fælles om det sociale ansvar” (2018) på Aarhus Rådhus

Samtalerne mellem kommune og folkekirke
om alt det, vi er fælles om, fortsatte hjemme i
Horsens, og ét foreløbigt resultat af
samtalerne er en ny stilling som
udviklingskonsulent, som jeg skal varetage pr.
1. maj 2019. Det vil sige, at jeg er løskøbt 50%
fra min sognepræstestilling i Klostersognet til
at koordinere og udvikle flere nyttige
samarbejder mellem kommunen og folkekirke.
Jeg ser stillingen som et udtryk for, at
kommune og kirke i disse år har fået øje på
hinandens fælles interesse i at gøre godt. At
fortsætte det gode arbejde med at gøre
Horsens til en by, der er god, meningsfuld og
værdifuld at leve sit liv i, bevæge sig i,
engagere og involvere sig i.

Lige nu er kommune og kirke i gang med at
oprette Trivselsgrupper rundt på kommunens
skoler (læs evt. mere om trivselsgrupperne i
det nyeste nummer af ”Dit Helse”). Den
fortsatte samtale mellem kommune og kirke
vil vise, hvilke andre opgaver og områder, der
er oplagte, vi samarbejder om frem for at
arbejde parallelt. Som folkekirke vil vi gerne
”ase og mase” med på de fælles menneskelige
udfordringer i vores kommune. Bære og løfte i
flok.
Omdannelsen af min stilling skaber bevægelse
i Klostersognet. Min løskøbelse har således
skabt grundlag for ansættes af en ny præst.
Naja Bisgaard Krogh er den 1. maj 2019 ansat
som 50% sognepræst i vores sogn.

Drømmestilling i Klosterkirken
Jeg glæder mig til at være præst i
Klosterkirken! Jeg føler mig allerede hjemme i
kirken, som jeg har lært at kende gennem mit
barselsvikariat for Sarah Lodberg i Getsemane
Kirke (hvis du alligevel har ”Dit Helse” fremme
for at læse om trivselsgrupperne, kan du slå to
fluer med et smæk og læse en fin artikel om
Getsemane Kirke samme sted).
Sillingen som 50% sognepræst i Klosterkirken
er min drømmestilling. Jeg glæder mig til et
præsteliv i et dynamisk, åbent, rummeligt og
aktivt bysogn. Jeg har købt hus i Stensballe
sammen med min mand Kasper Bertelsen,
som er læge og ansat på Horsens Sygehus.
Sammen har vi to børn Anna på 6 år og Ella på
2 år. Familielivet med to små børn betyder, at
jeg gerne vil have en deltidsansættelse, som
gør det muligt at have god tid til familien. Det
glæder jeg mig til at kombinere med et aktivt
liv som præst for jer i Klosterkirken.

Jeg er præst fordi
… jeg er optaget af den eksistentielle samtale,
hvor vi berører det mest sårbare i os, fordi det
også er her vi mærker mening. De dybeste
erfaringer i vores eksistens åbner for det, vi

kalder Gud. Derfor brænder jeg for den
eksistentielle samtale og for at være præst.
Min dør er altid åben for en samtale om det,
der fylder hos dig.
… kristendommens budskab til os er, at vi
aldrig er alene. Der findes en kærlig kraft, som
bærer med på vores liv. Det oplever vi i
fællesskabet, når vi bærer med på hinandens
liv, der er vi Guds hænder på jorden og livet og
Gud folder sig ud i os. Jeg glæder mig til at blive
en del af fællesskabet i Klosterkirken og
bidrage til det engagement og den
imødekommenhed, som jeg synes kendetegner fællesskabet omkring Klosterkirken.
… det er min drivkraft at være præst for
mennesker i livets store overgange og midt i
hverdagen, samt at formidle kristendom på en
nutidig, kreativ og let forståelig måde. Jeg ser
frem til både konfirmand- og minikonfirmandundervisning, samtaler, gudstjenester, sang og
samvær med jer alle i mangfoldige sammenhænge.

”Vi ser frem til vores samarbejde!”

Alt godt fra
Naja Bisgaard Krogh og Hanne Henriksen

