
Næstformand 
Jeg har siddet i Åstrup menighedsråd i 12 år. Det har været 12 spændende 
år med mange interessante og indholdsrige oplevelser. Jeg har været næst-
formand i rådet, en nem post, da der i hele perioden har været to dygtige 
formænd. 
 
Udover de almindelige opgaver i menighedsrådet er der opgaver som 
f.eks. at arrangere byfestkoncert, tilrettelægge sogneudflugter, personale-
udflugter og højskoleaftner. Som noget nyt har vi arrangeret fælles sogne-
dag med Vester Starup. Formålet var at udvide interessen blandt byens 
borgere for de ting, der sker i og omkring det kirkelige arbejde. 
 
At deltage i gudstjenester hører efter min mening også til menighedsråds-
arbejdet. Min oplevelse er, at jo mere man går i kirke, jo mere holder man 
af det. Vi har en præst, som leverer en god og forståelig prædiken og et 
venligt kirkepersonale sørger for en god atmosfære. Derudover er der 
kommet nye salmer med kønne melodier. 
 
Den 11. november 2008 er der valg til menighedsrådet. Jeg har valgt ikke 
at genopstille, men vil hermed gerne opfordre andre til at stille op til me-
nighedsrådet, idet det giver mulighed for at gøre en indsats, der er til gavn 
og glæde for menigheden, og derfor også giver en personlig glæde. 
 
Inger Juul Viuff, næstformand 
 
Kirkeværge 
At være kirkeværge er rigtig spændende; men der er mange ting, der skal 
tages stilling til vedrørende kirkegården, når der skal omlægges på kirke-
gården, når der er en hæk, der skal op, og om der skal lægges gravsteder 
ud i græs, om træer skal fældes og mange andre ting. 
Vedligehold af kirken og de andre bygninger ved kirken skal der også 
tages stilling til, og derefter snakkes med håndværkere i samråd med gra-
veren. 
Der skal ses efter om personalet gør deres arbejde ordentligt; men jeg har 
været heldig med de to gravere og det andet personale. De har altid gjort 
deres arbejde godt, så det har været nemt at være kirkeværge i de 12 år, 
der nu snart er gået.  
 
Der skal også udfyldes blanket til gravstedsordning i Ribe Stift. Graveren 
snakker med de pårørende om, hvordan det skal være, og så udfylder jeg  


