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I 
Aalborg nordre provsti ligger 
Sulsted sogn. Her holder menig-
hedsrådet hus med en kirke, en 

kirkegård med tilhørende velfærds-
bygning og kapel, en sognegård, 
en graverbolig og en præstegård – 
og et kirkecenter og en præstebo-
lig i Vestbjerg. Sognet i det nordjyske 
er også udstyret med en kasserer, 
Harry Brix, og han besluttede i 2013 
at kigge nærmere på økonomien: 

- Det startede med, at jeg sad og 
kiggede på regninger og blev irri-
teret over, at nogle ting skulle ko-
ste så meget. Lønningerne stiger lidt 
hele tiden, men der er ingen stignin-
ger i ligningsmidlerne. Vi kørte på 
det samme beløb på fjerde år, og på et 
tidspunkt ville vores udgifter over-
stige indtægterne. Derfor foreslog jeg 
menighedsrådet, at jeg gennemgik 
alle udgifter og kom med et forslag 
til, hvor vi kunne spare. Ikke fordi vi 
skulle stable pengene, men for at vi 

kunne bruge dem til aktiviteter i kir-
ken. Og det fik jeg lov til, fortæller 
Harry Brix. 

Ud med TDC og kirkebladet 
Det første, der stod på Harry Brix’s li-
ste, var TDC. Sognet havde både fast-
nettelefoner, alarmer og internet fra 
TDC, og det var ikke ligefrem marke-
dets billigste leverandør: 

- Jeg var irriteret over, hvor dyr 
TDC var blevet. Vi havde to fastnet-
telefoner, men ingen brugte dem, 
som dem fik vi nedlagt. Vi havde 
også alarm fra TDC tre steder, og 
det kostede det vide ud af øjnene, 
så der fik vi i stedet en lokal alar-
minstallatør til at gøre alarmerne 
trådløse. I kirkecenteret og sogne-
gården havde vi internet fra TDC, 
og det var dyrt, men ikke særlig 
velfungerende. I stedet fandt jeg 
en anden leverandør, der kunne le-
vere to routere for kr. 300,- pr. styk 

om måneden, som kan trække 30 
pc’ere, så den løsning har vi nu i 
stedet. Tilsammen sparer det os 
for kr. 25.000,- om året, konstaterer 
Harry Brix 

Kirkebladet har også måttet lade 
livet i Sulsted. I stedet har menig-
hedsrådet fået en helsides annonce 
hver måned i den lokale Vodskov 
avis: 

- Alle læser den avis, selv bør-
nene. I annoncen står alle kirkens 
aktiviteter i den kommende måned, 
kontaktoplysninger osv. Avisen skri-
ver gerne redaktionelt om kirken ved 
siden af annoncen, og får vi brug for 
det, køber vi en lille ekstra annonce. 
Det fungerer rigtig godt. Der var flere 
modstandere, som savnede kirkebla-
det, men et enigt menighedsråd ville 
beholde annoncerne fremfor kirke-
bladet efter en to-årig prøveperiode. 
Og det sparer vi hvert år kr. 48.000,- 
på, fortæller kasseren. 

Opmåling af stillinger 
gav nye muligheder 
Menighedsrådet bestemte også at op-
måle nogle af medarbejdernes stil-
linger, blandt andet med hjælp fra 
Landsforeningen. Og her viste der sig 
flere muligheder. Hjælpeorganisten 
havde for få timer, fordi en intention 
om koncerter ved ansættelsen aldrig 
var blevet til noget. Derfor afløser 
hjælpeorganisten nu i nabosognet, og 
det giver menighedsrådet kr. 16.000,- 
om året, som et tilskud til lønnen. Og 
der kom flere gode ideer til, hvordan 
ressourcerne kunne bruges bedre:  

-Vi har fået en fælles præstesekre-
tær sammen med to nabosogne, og 
det har vi sparet en del ved. Og vi har 
opsagt det firma, der holdt præste-
gårdshaven i Sulsted, som er en hel 
park med store hække og høje træer. 
Den holder graveren og gravermed-
hjælperen nu, og det har de tid til, 
fordi der ikke er så mange kistebe-

Mindre spild, mere kirkeliv 
I Sulsted sogn har menighedsrådet været hele udgiftspaletten rundt,  
og det har blandt andet givet penge til at holde kirkehøjskole for

Kasserer i Sulsted 
Sogn, Harry Brix, 
har stået i spidsen 
for en stor gennem-
gang af økonomien i 
sognet.



Mere kirke for pengene | Landsforeningen af Menighedsråd  27

På www.merekirke.dk er der inspiration at 
hente for menighedsråd, der ønsker at bruge 
flest mulige ressourcer på kirkelivet i sognet. 
Webkataloget bygger på erfaringer hentet fra 
sogne i hele landet.

Bliv inspireret af 
andre sognes erfa-
ringer
Landsforeningen har i projek-
tet "Mere kirke for pengene" 
indsamlet gode erfaringer med 
prioritering fra landets sogne 
- og nu er erfaringerne samlet 
i et webkatalog til inspiration 
for andre.

Når man fx sparer penge på 
elregningen, satser på samar-
bejde med nabosognene, bru-
ger frivillige på nye måder eller 
undgår spild, er der pludse-
lig penge til at lave mere kirke-
liv for. Det har mange menig-
hedsråd erfaret – og fortalt om 
til projektet. Nu er de lokale er-
faringer blevet bearbejdet og 
samlet i et webkatalog, så du 
og resten af dit menighedsråd 
kan lade jer inspirere. Til ef-
teråret bliver der også arran-
geret en række minikonferen-
cer, hvor projektets resultater 
vil blive præstenteret, og hvor 
en lokal dialog om prioritering 
kan starte. 

Bestyrelsesmedlem Lone 
Hvejsel er en af Landsforenin-
gens repræsentanter i pro-
jektets styregruppe, og hun 
glæder sig over, at menigheds-
rådene nu kan trække på hin-
andens erfaringer:

- Der er en tendens til, at 
vi bruger hinandens erfarin-
ger for lidt i folkekirken. Argu-
mentet er, at ikke to sogne er 
ens – og det er de heller ikke. 
Men måske kan vi alligevel lære 
af, hvordan andre har arbej-
det med fx samarbejde, prio-
ritering og besparelser. Vi be-
høver jo ikke at gøre præcis 
det samme – og skulle vi spare 
nogle penge ved hjælp af an-
dres metoder, bestemmer vi 
jo selv, hvordan de penge skal 
bruges i vores sogn. Jeg håber, 
at mange vil lade sig inspirere. 
 
Klik ind på www.merekirke.dk 
og lad dig inspirere! 

gravelser i dag som tidligere. Det spa-
rer os hvert år for kr. 40.000,- fortæl-
ler Harry Brix. 

Da sognets kirketjener skulle på 
pension, besluttede rådet at ned-
lægge stillingen og i stedet ansætte 
en deltids kirke- og kulturmedarbej-
der, som også er korsanger: 

- Vi slog en blækspruttestilling 
op i stedet for kirketjenerstillin-
gen, og vi har fået en medarbejder, 
som både er en fantastisk sanger, og 
som er god til minikonfirmander og 
konfirmander. Rengøringsarbejdet 
fra kirketjenerstillingen har vi an-

sat to unge mennesker til at stå for. 
Jeg ved ikke, om vi har sparet noget 
på den omrokering af opgaverne, 
men vi har fået en meget bedre løs-
ning, siger Harry Brix, som også for-
tæller, at alle stillingers indhold nu 
vurderes ved fratrædelse og nyan-
sættelse. 

Kirkehøjskole og bedre koncerter 
Den nye medarbejder er ikke den 
eneste frugt af arbejdet med økono-
mien. Menighedsrådet har også fået 
mulighed for at skrue op for aktivi-
tetsniveauet, blandt andet med kir-
kehøjskole: 

- I foråret 2014 startede vi en kir-
kehøjskole. Det er tre tirsdage i for-
året og tre i efteråret. Dagene starter 
10.30 med sang fra højskolesangbo-
gen, og så en foredragsholder. Vi har 
fx haft biskoppen i Aalborg Stift og 
salmedigteren Lisbeth Smedegaard 
Andersen til at fortælle. Så får vi 
smørrebrød og mulighed for at stille 
spørgsmål og slutter af med sang. 
Det har været en succes. Der er fyldt 
op hver gang, og vi synes, det er fint, 
at der kan samles 80 mennesker i et 
landsogn midt på dagen, siger Harry 
Brix. 

Også på musikfronten har menig-
hedsrådet besluttet at ofre lidt mere: 

- Vi har haft forårscafe med den 
samme musik år efter år. Men sid-
ste år kom der ikke så mange, og der-
for lavede kulturudvalget et nyt ar-
rangement i år med et godt jazzband 

og vinsmagning. Billetterne blev re-
vet væk, og det var en fantastisk af-
ten. Vi har også investeret mere i vo-
res julekoncerter. Sidste år havde vi 
koncert med Anne Linnet, og der var 
billetterne væk på to dage, fortæl-
ler Harry Brix, der også kan konsta-
tere, at det ikke bare er menigheds-
rådet, der er tilfredse med de mange 
aktiviteter: 

- Alle synes, det er godt, også vo-
res sognebørn. De synes, det er dej-
ligt med de mange gode aktiviteter, 
siger en meget tilfreds kasserer. •

Harry Brix foran kirken i Sulsted. 

Alarmerne er blevet trådløse i Sulsted, og 
det har sparet sognet for mange penge.


