Blad nr. 70
Formand: Bent E. Beim (Bent)

Arrild Menighedsråd

Referent: Lise R. Johansen

Dato: Onsdag d. 4. sep. 2019
Dagsorden
0

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af referat.
Godkendelse af dagsorden.
De sidste underskrifter til regnskabsinstruks. (Bent)
Hvordan afregner vi Lise frem til regnskabsafleveringen til Det Fælles
Regnskab (FR)? FR’s pris for regnskabsføringen frem til 31/12 er 20.000 kr.
(Bent)
5. Koncertforslag til næste år. Se nedenfor. Aksel laver julekoncert i år. (Bent)
6. Hans Verner lønforhandling! (Peter/Bent)
7. Internet ved kirken er afmeldt? (Bent)
8. Skovtur hvor vi besigtiger skoven – dato. Forslag: Torsdag den 5/9 eller onsdag
den 11/9 eller den mandag den 16/9. (Andreas/Bent)
9. Evt. indkøb af forstærker til kirken! (Bent)
10. Meddelelser:
Præster,
Formand: Peter udfærdiger inventarliste vedr. kirkens ejendele i
embedsboligen. Kvartalsrapporter gennemgås på MR 71 af Trine. - Marianne
fortsat sygemeldt. - Lise har nu igen adgang til Danske Bank og e-post. Max. 2
kan have adgang. - Koncerten med Jochen Busch og Sven-Ingvart Mikkelsen
kostede knap 10.000 kr. - Århusturen kostede lidt over 8000 kr. - HV har købt
kistevogn og vaser. Næstformand. Kasserer. Kirkeværge. Skovmand &
Medarbejderrepræsentant.
11. Evt.

(Kageturnus – Else, Marianne, Peter, Hans Verner, Karen, Lise, Pia, Andreas)
Else laver den dessert Peter blev snydt for i Århus! ☺
Referat:
Afbud fra
Marianne sygemeldt,
Peter & Karen kommer senere
1. Referat godkendt
2. Dagsorden godkendt

3. Mangler underskrift fra Peter
4. Der henvises til pkt. 5 i referat nr. 68 af 5. juni 2019
5. Pensionistforeningen giver udtryk for et fælles møde, hvor vi taler om årets
arrangementer. Andreas og Bent deltager i mødet.

Fra: Østergaard-Nielsen [mailto:diskusfisk@mail.tele.dk]
Sendt: 4. juli 2019 20:25
Til: Peter Boyschau <PBO@KM.DK>
Emne: Re: Rytmisk koncert i Arrild Kirke?
Kære Peter Boyschau
Jeg har tidligere sendt en forespørgsel til jer angående tilbud om koncert med TheClowns i jeres kirke.
Da vi er i fuld gang med at planlægge en koncertrække vinter/forår 2020, vil jeg lige følge op og høre,
om det er noget, I har interesse i og har haft mulighed for at drøfte?
Med 6 albums i ryggen og en række nye numre på vej har vi rigtig meget musik, vi gerne vil formidle og
dele - og kirkerummet er for både publikum og os den helt rigtige ramme for melodier og tekster, der
omhandler vores alles liv på godt og ondt.
Jeg håber at høre fra jer - og ønsker jer en god sommer!
Venlig hilsen,
Mette Kjær Østergaard-Nielsen
og resten af TheClowns

Den 24. mar. 2019 kl. 10.07 skrev Østergaard-Nielsen <diskusfisk@mail.tele.dk>:
Kære Peter Boyschau
Kunne I mon være interesserede i en koncert med TheClowns i Arrild kirke?
TheClowns er et rytmisk band fra Haderslev, som spiller egne numre i genren Singer/Songwriter og pop.
Vi har optrådt ved en lang række koncerter, bl.a. på Kløften Festival, Stampenborg, Gram Slot , Vedsted
Søfestival og Godset i Kolding, ligesom vi gerne deltager i events, som fx Stafet for Livet. Vores numre er
melodiske og eftertænksomme, og vi ønsker derfor i stigende grad at sætte vores musik i rammer, der
matcher dette. Her er kirkerummet særdeles velegnet, både i forhold til selve musikken og det rum for
refleksion, som kirken indbyder til. Vi har netop afholdt en meget velbesøgt og vellykket koncert i Gram
Kirke og har et par koncerter mere i støbeskeen. Koncerten i Gram Kirke var en rigtig god oplevelse, og
vi har i den grad mod på flere kirkekoncerter. Derfor denne forespørgsel til jer for at høre, om I kunne
være interesserede i at få en koncert med TheClowns i jeres kirke?
Ved denne type koncerter spiller vi halv-akustisk med bas, guitar, percussions og vokal. Vi har udgivet 6
albums de seneste 9 år, skriver både på engelsk og dansk, og al vores musik kan findes på Spotify,
YouSee og øvrige streamingtjenester, hvis I skulle være nysgerrige på at høre lidt. Læs også gerne lidt
mere om os på www.theclowns.dk eller på facebook: www.facebook.com/theclowns.dk

Jeg vedhæfter en udtalelse nedenfor om koncerten i Gram fra præst i Gram Kirke, Johannes Engholm
Gjesing, og håber I har lyst til et samarbejde om et musikalsk arrangement i jeres kirke.
På forhånd tusind tak!
Venlig hilsen,
Mette Kjær Østergaard-Nielsen,
og resten af TheClowns

'Hvis I mangler en koncert i jeres kirke, giver jeg hermed mine varmeste anbefalinger af TheClowns.
Jeg hørte dem til en koncert i Gram Kirke. Det var en meget flot og intens koncert, hvor musikken og de meget
smukke tekster forenede sig i kirkerummet til en større sammenhæng. Storslående er nok det rigtige ord.
Tankerne fløj både hen på The Cranberries, når de er bedst og The Edges guitar i U2.
TheClowns er dog ikke er kopiband - de er helt deres egne og laver al musik og tekster selv.
TheClowns har udgivet en håndfuld albums, som man kan finde på streamingstjenester og youtube, hvis man vil
prøvelytte.
Mine varmeste anbefalinger gives hermed af TheClowns.'
Johannes Gjesing
sognepræst i Gram

Aksel arrangerer en julekoncert.
6. Menighedsrådet indstiller Hans Verner til en lønforhøjelse.
7. Hans Verner overvejer om han ønsker en arbejdstelefon.
8. Vi har fået en ny skovfoged, som vi ønsker en besigtigelse af skoven med. Der er
aftalt besigtigelse torsdag den 5. september 2019 kl. 17.00. Villy, Hans Verner,
Anders og Bent deltager.
Den vestlige del af skoven trænger til at blive tyndet ud. Grantræer bør fjernes så
bøgetræer står tilbage.
Bør vi få en til at vedligeholde stier, herunder fjernelse af nedfaldne træer.
9. Der indkøbes en forstærker til Aksel, som står fast i kirken.
10. Formanden orienterer om at organisten i Toftlund er fratrådt sin stilling.
Der skal udfærdiges en personalepolitik for kirken. Vi mangler endvidere en
forretningsordning for Arrild Kirke.

Næstformand: Karens debitor Coop kort virker ikke længere. Lise undersøger
hvorfor Coop kortene ikke fungere. Der bestilles evt. 4 nye kort.
Karen og Villy laver kaffe og køber småkager til koncerten den 26. september 2019.
Karen oplyser, at der i referatet nr. 69 bliver refereret til at Karen oplyser, at
Marianne vil stå for arrangementet i byfesten 2020. Det skal understreges, at det
ikke er Karen der oplyser dette, men at Marianne tidligere selv har givet udtryk for
hendes deltagelse i Arrild byfest 2020.
Skovmand: Der kommer en annonce i Ugeavisen vedr. koncerten den 26. september.
Elna spørges om hun evt. kan hjælpe med et traktement.
Personalerepræsentant: Vi mangler snart nye folder, der beskriver kirken. Bent
sender folderen rundt til alle. Den skal læses igennem og kommenteres om indholdet
stadig er relevant.
Alle bedes lægge mærke til kalkningen inde i kirken og tage stilling til om kirken bør
kalkes igen.
11. Ingen bemærkninger

