Blad nr. 81

Arrild Menighedsråd
Formand: Bent E. Beim (Bent)

Referent: Hanne S. Hansen

Dato: Onsdag d. 7. okt. 2020 kl. 19.00 i Menighedshuset
Flere borde sættes sammen for at give afstand og mere plads rundt om.
Regnskabsfører, fru Ellemann deltager i mødet!
Fraværende med afbud: Marianne Zeuthen, Villy Simonsen
Dagsorden
1. Godkendelse af referat.

2. Godkendelse af dagsorden.
3. Disse 5 blev opstillet til menighedsrådet for 2020-2024: Villy Simonsen, Hanne
Stensdal Hansen, Andreas Heegaard Nielsen, Katrin Elisabeth Lydersen
Jakobsen, Bent E. Beim. Stedfortrædere: Else Oxbøll og Inge Møller. Forslag
til datoer: Dato for det konstituerende møde bliver onsdag den 25. nov. 2020.
1. møde i det nye menighedsråd er onsdag den 2. dec. 2020 kl. 19.
4. Skal vi genoptrykke den gamle folder om kirken eller lave en ny? (Hans Verner)
5. Ansættelse af ny servicemedarbejder/rengøringskone. Helle Thy vil gerne.
Sonja er fastansat 7 ½ time om måneden. Forslag: Helle Thy fastansættes med
2 timer ugentligt. Kan har lavet et forslag til arbejdsbeskrivelse! (Bent/Karen)
6. Regnskab:
a. Gennemgang og godkendelse med egenhændig underskrift af
revisionsprotokollat, endeligt budget 2021, og 3. kvartalsrapport (Trine)
b. Årlig regning. Udsendes i oktober? (Bent/Hans Verner/Trine)
7. Renovering af præstegårdens underetage. (Villy)
8. Altervin. Bent har en ny flaske med til prøvesmagning. (Bent)
9. Sidste nyt om Corona og kirken? (Bent/Hans Verner/Peter)
10. Skovvandring tilbagemelding. Vi har talt om at skifte Skovdyrkerne ud. Evt.
alternativ regionschef Martin Bösselmann Mab@hededanmark.dk fra Hede
Danmark. Han vil gerne komme forbi og gennemgå skovene med os.
(Andreas/Bent)
11. ’Sukkernes bro’ i præstegårdsskoven? (Hans Verner/Andreas/Bent)
12. Seksuel chikane og krænkende handlinger. Internt og fra
folkekirkemedlemmer. Hvordan håndterer vi den?
https://www.menighedsraad.dk/nyheder/2020/haandtering-af-seksuel-chikane-ogkraenkende-handlinger

13. Tinglysning af kabelanlæg i MR 3 skoven. (Andreas/Bent)
14. Endelig godkendelse af vedtægt for samarbejde om fælles pulje til betaling af
indefrosne feriemidler til feriefonden i Tønder Provsti. Se bilag. Jeg har lavet
en administrativ godkendelse, som er sendt til provstiet. (Bent)

15.

Liturgirapporten. Hvad skal vi med den? (Bent)
https://www.menighedsraad.dk/medlemsydelser/inspiration/liturgiarbejde/liturgirapporter/

16. Kommende arrangementer:
BUSK-gudstjeneste med Marianne Zeuthen. Kirkekaffe
Efterårsstemning med Aksel den 28. okt. kl. 19 i kirken
Alle Helgen gudstjeneste den 1. nov.
Juleaftensgudstjeneste! (Peter)
Meddelelser:
17. Præster:
Formand:
a) Peter udfærdiger inventarliste vedr. kirkens ejendele i embedsboligen.
b) Musikalsk legestue i kirken. Instruktør, kirkesanger og musiklærer MajBritt Uhd starter hold op i kirken den 19. januar kl. 9.30. Sonja afsked.
c) Else Beim laver flere dåbsklude.
d) Tilbagemelding fra provstiet om lov til at bruge restmidler fra
salmesangstavler samt driftsmidler til indkøb af 86’ Prowise Touchscreen.
Provstiudvalgets bemærkning: Arrild gives tilladelse til at overføre kr. 28.750,uforbrugte anlægsmidler til brug for projektor. PU har afgjort dette med
følgende stemmer: For: 5. Imod: 3. Hverken for eller i mod: 1.
e) Efterkommere Indvandrere i Arrild sogn: Rumænien 65, Nederlandene 15,
Tyskland 10, Øvrige 15, Ukraine 4, Polen 4, Ungarn 3, Letland 3, Danmark, 655.
Næstformand, Kasserer, Kirkeværge, Skovmand &
Medarbejderrepræsentant.
18. Evt.
Så vi husker det!
Adgangsforhold for fysisk handicappede til kirker og sognegårde
Vær opmærksom på, at det er muligt at søge tilskud fra statens tilgængelighedspulje i
forbindelse med byggeprojekter.
AF: CHARLOTTE TYBJERG SØRENSEN
I mange af de ældre kirker i Danmark kan det være et problem med tilgængeligheden for
fysisk handicappede. Nogle steder har man kunnet løse problemerne med en rampe til kørestole
eller et gelænder til dårligt gående – andre steder er man opmærksomme på at give en
hjælpende hånd til personer med fysisk handikap.
- Vi skal være opmærksomme på situationer, hvor det vil være naturligt at indrette eller
ændre på bygninger, så de bliver mere handicapvenlige. Det gælder især ved nybyggerier og
ved større renoveringer, hvor man fx skal ændre på indgangen til kirken eller adgangen frem til
kirken, siger Landsforeningens formand Søren Abildgaard.
Han tilføjer, at det er et omfattende arbejde at udarbejde byggeprojekter i folkekirken, fordi
man skal balancere hensynet til tilgængelighed med de kulturhistoriske hensyn.

Kirken er for alle
- Men kirken skal være for alle, og jeg anerkender fuldt ud, at nogle kan opleve, at de ikke er
velkomne i kirken på samme måde som andre på grund af fysiske barrierer.
For de menighedsråd, der står med byggeprojekter, er der hjælp at hente. Det er nemlig
muligt at søge tilskud fra tilgængelighedspuljen. I 2020 er der 28,2 mio. kroner i puljen.
Tilskud til et projekt kan maksimalt udgøre 50 procent af det samlede beløb af den
støtteberettigede del af projektet (eksklusive moms). Modtagere af tilskuddet skal selv
bidrage med 50 procent.
- Så jeg vil opfordre de menighedsråd, der ikke allerede er opmærksomme på muligheden, at
søge tilskud fra puljen til kommende byggeprojekter, siger Søren Abildgaard.
https://www.menighedsraad.dk/nyheder/2020/adgangsforhold-for-fysisk-handicappede-tilkirker-ogsognegaarde/?utm_source=Alle+menighedsr%C3%A5d+2017&utm_campaign=61001b9345EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_17_01_23&utm_medium=email&utm_term=0_329398280761001b9345-253749057

Hans Verner køber kage eller andet godt til kaffen!

Ad 1: Godkendt.
Ad 2: Godkendt
Ad 3: Taget til efterretning.
Ad 4: Hans Verner sørger for 200 stk. genoptryk af den gamle folder. Ingen
ændringer i ordlyden.
Ad 5: Taget til efterretning. Funktionsbeskrivelse fremlægges, Bent læser igennem
og fremsender til resten af MR til godkendelse. Kopi opbevares i Menighedshuset.
Ad 6: Revisionsprotokollatet fremlægges, godkendes og underskrives af fremmødte
medlemmer af menighedsrådet.
Endeligt budget er godkendt og afleveret d. 07.10.20 kl. 15.37.
3. kvartalsrapport fremlægges: lave driftsudgifter forklares ved få udgifter grundet
Corona. Kvartalsrapport godkendt og underskrevet.
Årlig regning udsendes fortsat i oktober, så regnskabsføreren kan få færdiggjort
regnskab.
Ad 7: 2 tilbud på vinduer og 2 tilbud på malerarbejde er indhentet, forelægges ved
næste MR-møde.
Ad 8: Pocas 10 years old Tawny prøvesmagt, godkendt som værende med i
vinderfeltet.

Ad 9: Peter tilbyder gudstjeneste kl. 11, 12, 13 og 14 (+ evt. ekstra ved behov) til
julegudstjenester – der må deltage 24 ved sang, 68 uden sang. Der laves særlig
børnegudstjeneste for børnefamilier.
Ad 10: Skovvandring ikke gennemført, idet Kenneth blev syg. Andreas finder ny dato
for skovvandring efter uge 42.
Bent arrangerer dato for skovgennemgang med Hede Danmark ved Martin Bösselmann
mhp. tilbudsgivning.
Ad 11: Broen i præstegårdsskoven er fjernet, idet den var for vakkelvorn. Der laves
ikke ny. Kanterne ved grøften forsøgt udlignet en smule.
Ad 12: Orientering ved Bent. Man har ikke oplevet noget i vores regi.
Ad 13: Andreas har haft store problemer med tinglysningen. Seges og LandboSyd har
været involveret, foreløbigt CVR-nr. er oprettet, sagens videre forløb videregivet til
Morten Haahr ved Seges og Trine.
Ad 14: Taget ad notam og godkendt.
Ad 15: Peter: overvejelser om nye ritualer, herunder bl.a. dåbsritualet. Yderligere
info på et senere tidspunkt.
Ad 16: BUSK-gudstjeneste arrangeres af Marianne, ligeså kirkekaffe den sidste
søndag i oktober.
Efterårsstemning med Aksel 28.10.20 kl. 19 bibeholdes indtil videre – Bent er
deltagertæller. Peter deltager.
Allehelgens-gudstjeneste d. 01.11.20 – 68 deltagere (ca. 12 døde det sidste år).
Ad 17: Præster: Peter vil gerne indvie storskærm til julegudstjenesterne. Bent
foreslår at få syet et pænt cover til skærmen.
Formand:
A: Peter opfordres til at få revideret inventarlisten.
B: Tilmelding vil fremgå af kirkebladet og kirkens FB-side. Målgruppe børn 1-3 år.
Bent melder dato for afskedsdato for Sonja til Hanne, som køber gave.
C: Else har fået Karen Hansen i Fiskholm til at strikke flere dåbsklude.
D: Information ved Bent.
E: Taget ad notam
Forespørgsel om oplysninger i Kirkebladet vedr. antal døbte, konfirmerede, gifte og
døbte i sognet. Navne må ikke nævnes grundet persondataloven. Hanne kontakter
redaktøren af Kirkebladet (Marianne) vedr. muligheden for at få disse oplysninger
med.

Kirkeministeriet har informeret om, at der skal foretages en vurdering af præstens
husleje, når præsten har boet der i 10 år. Bent ringer til Ribe Stift vedr. dato for
vurdering.
Næstformand: har udarbejdet liste over antal deltagere ved de forskellige
arrangementer, lægges i håndbogen.
Skabe fyldt op i køkkenet.
Kasserer: vi har mange konti, forslag om reducering i antallet af disse. Trine
reducerer i antallet.
Kirkeværge: fraværende.
Skovmand: se tidligere punkter. Der er gang i bekæmpelsen af glatbladet hæg (gift)
Medarbejderrepræsentant: Har fået nøglen til kirken ved Mette (tidl.
Babysalmesangarrangør).
Evt.: Julefrokost 27.11.20 ændres til at foregå ved Feriecentrets Restaurant. Villy og
Karen arrangerer.
Info om mulighed for at søge penge mhp. tilgængelighed for fysisk handikappede.
Bilag følger referater fremover.
Hanne køber silkebånd til at sætte over ved lukkede bænkerækker.

