Arrild Menighedsråd
Formand: Bent E. Beim (Bent)

Blad nr. 77
Referent: Hanne S. Hansen

Dato: Onsdag d. 13. maj 2020 kl. 19.00 i kirken
Der er muligt for håndvask i kirkens toilet. Der er sprit til rådighed ved kirkens
indgang. Er man i risikogruppen, er det muligt at deltage i mødet via Face Time.
Mødet er afholdt uden offentlig adgang.
Fraværende: Karen og Marianne.
Dagsorden
1. Godkendelse af referat.

2. Godkendelse af dagsorden.
3. Genåbning af kirken. Hvordan? (Bent)
4. Kvartalsrapport. Tidligere til sendt af Trine. Bemærkninger? Herunder ønsker
til kommende budget! (Bent)
5. Ang. Arrild MR, vedr. kontaktperson – indplacering. Se vedhæftet.
Jeg har godkendt skrivelsen med følgende bemærkning:
Arrild Menighedsråd godkender vedhæftede aftale med følgende bemærkning:
1. Sognepræst Peter Boyschau varetager ikke opgaven som daglig leder af
Arrild Menighedsråd.
2. Vederlaget gives som en særskilt tildeling og indgår ikke som en del af
honoraret til folkevalgte i Tønder provsti.
6. Kirke-, præstegård, Menighedshus- og garagekalkning! Der er indhentet 2
tilbud. Samlet pris: 1) Tjæreborg Sandblæsning: 94.100 kr. 2) HV Entreprise
99.000 kr. (Bent)
7. Hvem gør hvad ved orienteringsmødet ved valgorienteringsmødet den 9. juni?
(Bent)
8. Hvem overtager udvalgsposten ’Kontakt til FDF’ efter Lise? (Bent)
9. Opfordring fra landets biskopper om fælles klokkeringning hver dag kl. 17
under Coronakrisen. I marts-april vil klokkerne i Arrild kirke ringe hver dag kl.
17. Skal vi fortsætte i maj, hvis Coronasanktionerne stadig er der? (Bent)
10. Byggesag: Endelig godkendelse af salmesangstavlen Villy medbragte til MR 75
mødet! (Bent)
11. Byggesag: Projektor og lærred i kirken. (Bent)
12. Bevaringsværdige gravsteder. En af de ting jeg lod vente, til jeg ikke længere
var arbejdsramt var implementering og registrering af disse gravsteder. I
bedes derfor finde jeres lister frem igen! (Bent/Hans Verner)
13. Arrild kirke har en regel om at flage ved Gudstjenester? Jeg har spurgt en
jurist i stiftet. Hun henviser mig til nedenstående tekst. (Bent)

Fra Justitsministeriet: Reglerne om flagning fremgår ikke af en samlet lov, men
findes derimod spredt i en række forskellige forskrifter.
Dannebrog kan se ud på forskellige måder. Det mest almindelige er det
firkantede stutflag. Der findes ingen lovgivning om privates brug af stutflaget,
men der findes en række retningslinjer, som det er velanset at følge.
Herudover findes der bl.a. splitflaget, der som altovervejende hovedregel er
forbeholdt statslige myndigheder.
Der findes en række faste, officielle flagdage, som er dage med en særlig
national betydning. Herudover vil f.eks. dage med vigtige statsbesøg fra
udlandet eller særlige mærkedage i kongehuset typisk være flagdage.
Statslige myndigheder har på officielle flagdage pligt til at flage med splitflag
fra deres bygninger, mens private ikke er forpligtet til at flage på de officielle
flagdage.
Det er i Danmark ikke tilladt at flage med andre nationalflag end det danske
uden tilladelse fra politiet. Man må dog gerne flage med det grønlandske flag,
det færøske flag, de nordiske landes flag, FN-flaget og EU-flaget uden
tilladelse.
Vi kan altså flage med stut- eller splitflag den 25.
december: Juledag. 26. december 2. juledag. 1.
januar: Nytårsdag. 5. februar: Hendes Kongelige
Højhed Kronprinsesse Marys fødselsdag (f. 1972). 6.
februar: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Maries
fødselsdag (f. 1976). 23. marts. Der flages med
Nordens flag. 9. april: Danmarks besættelse 1940:
Der flages på halv stang til kl. 12, herefter på hel
stang. Palmesøndag. Skærtorsdag. Langfredag: Der flages på halv stang hele dagen. 1.
+ 2. Påskedag. 16. april: Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag (f. 1940). 29. april:
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes fødselsdag (f. 1944). 5. maj: Danmarks
befrielse 1945. 9. maj. Der flages med EU-flaget. Kristi himmelfartsdag.
Storebededag. 26. maj: Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks fødselsdag (f.
1968). 1. + 2. Pinsedag. 5. juni: Grundlovsdag. 7. juni: Hans Kongelige Højhed Prins
Joachims fødselsdag (f. 1969). 15. juni: Valdemarsdag og Genforeningsdagen 1920. 21.
juni: Grønlands nationaldag. Der flages med det grønlandske flag, Erfalasorput. 29.
juli: Færøernes nationale festdag, Olai-dag. Der flages med det færøske flag, Merkið.
5. september: Danmarks udsendte. 24. okt. FN-dagen. Der flages med FN-flaget.

Hvornår og med hvilket flag skal vi flage ved kirken?
14. Kommende arrangementer: Alt aflyst!
15. Meddelelser:
Præster, Formand: Peter udfærdiger inventarliste vedr. kirkens ejendele i
embedsboligen. Det er underordnet for Peter om menighedsrådsmøderne ligger
på onsdag eller andre ugedage. Der er kommet bibler til udlevering.

Næstformand, Kasserer, Kirkeværge, Skovmand &
Medarbejderrepræsentant.
16. Evt.
(Kageturnus – Marianne, Else, Peter, Hans Verner, Karen, Pia, Andreas, Hanne)
Ingen tager kage med!
Ad 1: Referat godkendt.
Ad 2: Dagsorden godkendt.
Ad 3: Efter sammenfatning af forskellige udmeldinger og regler vedr. mødeaktivitet,
må vi afholde menighedsrådsmøder, som opstartes nu
1. gudstjeneste kan afholdes 21.05.20, men vi afholder 1. gudstjeneste i Arrild Kirke
er 31.05.20, pinsedag.
Efter gældende retningslinjer p.t. må der være 17 prs. til stede ved gudstjenester.
Vi vil investere i spritdispenser til våbenhuset, Hans Verner vil stå for udformningen
af et stativ og anskaffe elektronisk dispenser. Både sæbe og håndsprit skal
forefindes på toilettet fremover. P.t. er toiletterne dog lukkede – retningslinjer
udstukket fra øverste hold.
Der indkøbes latexhandsker og mundbind til senere brug.
Der kommer skiltning på døren vedr. uønsket adgang ved sygdom og hoste.
Ad 4: Forelæggelse af kvartalsrapport, intet at bemærke. Underskrives og Bent
returnerer til Trine.
Ønsker til budget: midler til artikekt mhp. kirkegården og handikaptoiletter samt
graverbygning. Bygningen er forældet, så ønsket kunne være en ny bygning med bl.a.
kontor, handikaptoiletter, redskabsfaciliteter etc. Videre ønsker overvejes til næste
gang.
Ad 5: Bent orienterer om punktet. Ny skrivelse forventes fremsendt.
Ad 6: Medarbejderrepr. deltager ikke i punktet pga. inhabilitet.
HV tilbydes entreprisen med kalkning af kirken, præstegård, garage og
konfirmandstue. Der var stor tilfredshed med HV’s arbejde forrige år, hvorimod der

har været forskellige klagepunkter over tidligere arbejde foretaget af Tjæreborg
Sandblæsning.
Ad 7: Nyt tiltag. Valgorienteringsmødet d. 09.06.20 udskydes til august måned pga.
Coronasituationen. Der skal gerne findes suppleanter, idet vi ingen har.
Ad 8: Udskydes til næste gang, idet ikke alle fra MR er til stede.
Ad 9: Vi fortsætter ringning kl. 17 indtil videre.
Ad 10: Ny prototype af salmesangstavle efter ønske fra MR75 fremstilles af Villy og
medbringes til næste MR.
Ad 11: Forslag om kamera i kirken til lifestreaming på nettet, hvis
forsamlingsforbuddet vedvarer. Peter er ikke interesseret.
Mht. projektor og lærred godkendes ideen. Transportabelt lærred og projektor
indkøbes. Bent sørger for tilbud.
Ad 12: Rundtur på kirkegården mhp. gennemgang af ønskede bevaringsværdige sten.
Ad 13: Ikke helt fast udstukne regler, men vi flager ved kirkens helligdage, øvrige
datoer fastlægges efter behov.
Ad 14: Taget ad notam
Ad 15: Præst: Peter har et problem med gulvet i kontoret, hvor gulvet afgiver
splinter, desuden løse dørtrin flere steder i præsteboligen. Villy undersøger sagen.
Kirkesanger og rengøringsassistent må begynde igen.
Formand: efterlyser stadig inventarliste.
MR-møder foregår fortsat på onsdage.
Hjemkomne bibler udleveres.
Kasserer: intet – er ny i faget, men skal tale med Trine ved næste møde vedr.
homebank etc.
Kirkeværge: intet at bemærke
Skovmand: hæg er ved at overtage de åbne områder i feriebyen. Japansk pileurt
rimelig under kontrol på vores jord.

Medarbejderrepræsentant: Aksel vil gerne have et stativ til sin forstærker, HV
kikker på sagen.
Ad 16: Forslag om sommerhyggeaften med spisning

