Arrild Menighedsråd
Formand: Bent E. Beim (Bent)

Blad nr. 80
Referent: Hanne S. Hansen

Dato: Onsdag d. 2. sep. 2020 kl. 19.00 i Kirken
Afbud: Marianne, Hans Verner
Dagsorden
1. Godkendelse af referat.

2. Godkendelse af dagsorden.
https://www.menighedsraad.dk/medlemsydelser/menighedsraadsvalg-2020/materialer-tilbrug-din-stemme/film-brug-din-stemme/

3. Menighedsrådsvalget tirsdag den 15. sep. kl. 19.00. Smørrebrød med øl og vand.
Hvem gør hvad? (Bent)
4. Kandidater til MR 2020-24? (Bent/Villy/Hans Verner)
5. Babysalmesang: Jeg kan kun trække oplysninger på døbte i personsag: 4 i 2018,
5 i 2019 & 3 i 2020 – indtil videre. Skriver Kirsten Christiansen i en
forespørgsel fra formanden!
A. Nyt brande til Babysalmesangen. Musikalsk legestue i kirken. (Alle)
B. Babysalmesangsinstruktør. Peter ligger p.t. i forhandlinger! (Peter)
6. Sonja Christensen har sagt sin stilling som rengøringsassistent op pr. 31. okt.
2020, da hun går på pension. Skal vi finde en ny, eller venter vi, til vi ansætter
en gravermedhjælper i starten af 2021? Sonja skal vel have en afskedsgave og
måske et lille glas portvin, når hun afleverer nøgler? (Bent)
7. Renovering af præstegården. (Villy) Kan vi få et par flyttemænd ind i projektet
til kasser Peter og Ruth pakker og de tunge ting? (Villy/Bent)
8. Ang. fjernelse af den jernbeslåede kiste fra Middelalderen, der står i koret.
(Bent) Stiftsøvrigheden skriver:
Bortfjernelse af en kiste: Reglerne om at fjerne inventar i en kirke er lovbestemt og
følger af bekendtgørelse nr. 1172/2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.
Inventar, som ikke længere bruges, må kun fjernes fra en kirke, når det er vedtaget i
forbindelse med et provstesyn. Hvis der er tale om inventar eller prydelser, som har
kunstnerisk eller historisk værdi, må det kun fjernes, når stiftsøvrigheden har
godkendt det, hvilket følger af bekendtgørelsens § 6.
Ved provstesynet vurderes det, om inventaret må anses for at have en sådan
kunstnerisk eller historisk værdi, at særligt sagkyndige skal give en vurdering, før det
eventuelt kan fjernes.
Ved provstesynet skal der samtidig tages stilling til, om inventaret skal opbevares et
andet sted efter at være fjernet fra kirken, eller hvad der ellers skal ske med det.
Du nævnte i telefonen, at kisten er fra middelalderen, det vil derfor være nødvendigt
med en skriftlig ansøgning via provstiet til stiftet. Hvis der er tale om inventar eller
prydelser af kunstnerisk værdi, indhenter stiftsøvrigheden udtalelser fra de
sagkyndige, før det godkendes, at det bliver fjernet.

Storskærm i kirken
Du fortalte tillige mig i telefonen, at I ønsker at opstille en storskærm på det sted,
hvor kisten er placeret.
Jeg kan for nuværende bedst anbefale, at I flytter kisten for at gøre plads til
skærmen, for derefter at overveje om kisten evt. kan opbevares et andet sted i
kirken.
Kisten skal fortsat opbevares uden risiko for ødelæggelse.
Om indgreb i kirkens murværk mv
Opmærksomheden henledes på, at såfremt der skal trækkes og fastsættes kabler
eller foretages indgreb i kirkens murværk, gulvet eller andet indgreb i forbindelse
med opsætning af storskærm, skal stiftsøvrigheden høres. Ansøgning skal således
sendes via provstiet.
Link: Bekendtgørelse nr. 1172/2016 om folkekirkens kirkebygninger og
kirkegårde: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1172

9. Altervin. Bent finder lidt flere smagsprøver. (Bent)
10. Sidste nyt om Corona og kirken? Kan salmebøgerne bruges igen? (Bent/Hans
Verner/Peter)
11. Dato for sommerhyggeaften. (Alle)
12. Skovvandringsdato (Andreas)
13. Kommende arrangementer:
Indvielse af salmesangstavler?
Indvielse af storskærm? Se evt. https://filmogtro.dk/ (Bent)
Meddelelser:
14. Præster,
Formand:
a) Peter udfærdiger inventarliste vedr. kirkens ejendele i embedsboligen.
b) Orientering: Skrivelse til Tønder Provstiudvalg. Vedr. Projektor til kirken
finansieret af et overskud fra indkøb af salmesangstavler.
Arrild menighedsråd har fået bevilliget 40.000 kr. til fremstilling af nye
salmesangstavler til kirken. Prisen for tavlerne blev dog kun 9.000 kr. eks. moms, da vi
har valgt en lokal snedker, som kun tager penge for brugte materialer, og tallene fra
de eksisterende plader bliver genbrugt.
Arrild Menighedsråd ansøger derfor provstiudvalget, om at få lov til at bruge det
resterende overskud fra de bevilligede salmesangstavler til at købe en projektor
(Prowise Touchscreen på 86’’) for, med restfinansiering fra vores eget budget.
Der er vedhæftet 2 tilbud. Et fra AVDAN og et fra en lokal radioforretning,
Skærbæk radio og TV. De 2 tilbud er uafhængige af hinanden, men identiske, da

AVDAN er eneimportør af denne type touchscreen. I begge tilfælde sørger AVDAN
for at levere og opsætte apparaturet samt undervise i brugen.
Vi har valgt det billigste tilbud fra Skærbæk Radio og TV, hvilket AVDAN i øvrigt
bifalder med et smil, da de fandt ud af sammenfaldet. AVDAN finder det godt, at vi
handler lokalt.
Baggrund: Vi har i vores formål punkt 5 Formidling af kristendom ved at gøre
gudstjenesten mere nærværende gennem visuelle og auditive oplevelser, i flere
omgange talt om at anskaffe en projektor til kirken.
Da vi har svært ved at se en projektor hænge i loftet og et lærred, der bliver trukket
ned foran Jomfru Maria, har vi valgt en mobil løsning.
Repræsentanter fra menighedsrådet (sognepræst Peter Boyschau, graver Hans
Verner Ockens og undertegnede formand) tog derfor i forsommeren til Haderslev
Handelsskole for at besigtige en mobil skærmløsning (en form for 86’’ iPad), som vi kan
køre til side og hænge et tæppe hen over, når den ikke er i brug.
Skærmen kan i øvrigt også bruges som salmesangstavle 😊

c. På orienteringsaftensmødet kom følgende punkter frem under Visioner,
ønsker og ideer til det kommende menighedsråd: Aftensgudstjenester, flere i
kirke, foredrag kendte/rejsebeskrivelser, synlig formand for pensionister og andet
godtfolk, menighedsrådet deltager i gudstjenester/arrangementer, andre
trosretninger, kirkegårdsvandring/byvandring/lokalhistorisk.

Næstformand, Kasserer, Kirkeværge, Skovmand &
Medarbejderrepræsentant.
15. Evt.
Hans Verner køber kage eller andet godt til kaffen!

Ad 1: Godkendt.
Ad 2: Godkendt.
Ad 3: Villy bestiller smørrebrød hos Arrild Feriebycenters Restaurant, køber øl og
vand.
Ad 4: Forskellige kandidater er forespurgt.
Ad 5: A: Forslag om nyt navn: Musikalsk legestue i kirken - godkendt.
B: Taget til efterretning.
Ad 6: Villy forhører sig vedr. muligt emne for rengøringshjælp.

Hanne køber afskedsgave til Sonja til 31.10.20, Bent aftaler tidspunkt for
nøgleoverdragelse.
Ad 7: Villy sørger for flyttemænd til hjælp ved rydning af stue. Der er indhentet 1
tilbud på vinduer, Villy indhenter endnu 1 tilbud samt sørger for brochure vedr. træ/aluruder til brug ved ansøgning hos provstiet. Villy sørger desuden for 2 malertilbud.
Ad 8: Vi flytter kisten en smule frem i første omgang, så projektoren kan stå bagved.
Ad 9: LBV 2010 fra SuperBrugsen i Toftlund er indtil videre nr. 1 på smagslisten.
Ad 10: Salmebøgerne kan bruges igen, der er ca. minimum 1 uge mellem brug. Peter
spørger provsten om tilladelse.
Ad 11: Afventer til julefrokosten, forslag 27.11.20. Karen undersøger, om
medborgerhuset er ledigt.
Ad 12: Andreas og Bent arrangerer dato, Andreas sørger for, at Kenneth kommer
med.
Ad 13: Årshjulet pensionistforening/menighedsråd ikke fyldestgørende længere
grundet manglende mødeaktivitet i Coronatid.
Vi udskyder arrangementet ”Sangen har vinger”.
Indvielse af salmesangstavlerne ved en gudstjeneste i det nye år.
Indvielse af storskærm bliver implementeret ved en gudstjeneste, når tilladelserne
er faldet på plads.
Ad 14: Peter: julegudstjeneste kan ikke foregå i Arrild Kirke grundet
Coronarestriktioner. Peter vil undersøge, om det kan lade sig gøre i skolens
gymnastiksal samt hvor mange personer, vi kan være med nuværende Coronaregler.
Evt. 2 gudstjenester.
Formand: A – inventarliste vil blive udfærdiget ved udrydning i forbindelse med
renovering af præstegården.
B – taget ad notam
C – taget ad notam
Næstformand: Fælles initiativudvalget: Arrangementet med Steffen Jensen, ”En
journalist går i Bibelens fodspor” udskydes til 2021 – Bent sætter på facebook, Hanne
på Arrild Infoland
11.03.21 aflyst foredrag ved Karen Marie Munk
Kasserer: Der er godkendt anlægsbevilling til 40.000 til arkitekt vedr. kirkegården.
Driftsbevilling som tidligere år.
Kirkeværge: vil gerne have udleveret flere kirkeblade til posthuset i feriebyen. Peter
spørger Marianne om flere eksemplarer.

Skovmand: ikke yderligere.
Medarbejderrepræsentant: afbud
Evt.: Hanne – forslag om arrangement med oplæsning af H. C. Andersen-digte.
Ved høstgudstjenesten serveres kaffe/te og 1 stk. kage på pølsebakke. Peter køber
kage, Karen laver kaffe/te og køber pølsebakker.

