Beretning ved menighedsmødet d 31.10.2021
Velkommen og TAK fordi i viser interesse for vores arbejde. MR arbejde er
spændende og udfordrende. Der er meget nyt om arrangementer og opgaver i
beretningen i år, selvom der har været Corona, en del af forklaringen er at det er 2
år siden sidste beretning og desuden de begrænsninger vi har været underlagt.
Jeg kan ikke undlade at sige, at vi som MR er blevet mødt af mistillid og uvidenhed,
omkring organist, ny og gammel. Vi har tavshedspligt, det er personsager og vi er
underlagt nogle regler, som vi skal og vil overholde. Hvis ikke, så kunne vi forklare og
forsvare hver en beslutning vi tager. Vi håber på forståelse, opbakning og tillid til os i
menighedsrådet.
I året 2021 og især i julemåneden, december 2020, stod kirken og kirkens liv i høj
grad i skyggen af pandemien. I første omgang var alle ansatte og MR m fl
skrækslagne for at medvirke til yderligere smitte spredning i DK. Derefter en lang
periode med stor afstand og indskrænkninger. Senere i forløbet blev kirken glemt i
myndighedernes iver efter genåbning. Det har været en stor udfordring især for
kirkens ansatte, også her hos os skylder vi jer ansatte, som tog slæbet i hverdagen,
en stor tak for initiativ og handlekraft.
Værst gik det ud over de familier, som skulle holde begravelser.
Mange nye ideer blev afprøvet under pandemiens begrænsninger, og meget viste
sig at kunne ændres til andre samværsformer, på trods af indskrænkninger, på
afstand og på net forbindelse.
Aktivitetsudvalget har dog kunnet afholde en del arrangementer, også på alternative
måder. I stedet for julefest blev det til uddeling af kage, hvilket blev særdeles godt
modtaget. Til Påske var der flere aktiviteter udendørs på kirkegården og endog
servering af sandwich. Desuden blev påskeæg omdelt i sognet til børn. Senere i juni
var der friluftsgudstjeneste på sportspladsen. Nu i efteråret, tilbage indendørs,
inviterede vi til afskedsfest for Peter og Tinebeth, med 50 deltagere til en god
koncert, og i øvrigt en hyggelig aften. Senest en aften med Kim Larsen sange v Bent
Ole Østerby i forsamlingshuset med 80 deltagere, som alle fik en dejlig oplevelse og
lidt at nynne videre på.
Jo kirken har været meget ”ude af huset” under Coronaen…

Især først på året har vi fået indskrænket vore MR møder meget, men klarede os
igennem med tlf og mail mm. Da alt var lukket ned i januar rykkede vi i skoven med
god vejledning og hjælp fra Hede DK. Vi har forsøgt at opfylde et ønske fra skovens
brugere og naboer om mere lys og luft i plantagen. Ligeledes har Christian og Freddy
sørget for mere lys og luft på den grønne P plads overfor kirken.
Vores organist Peter Langberg opsagde efter 10 års veludført arbejde sin stilling, da
han havde fået nyt job nærmere ny bopæl i Ballum. Mere kan jeg desværre ikke sige
om organiststillingen på nuværende tidspunkt.
Til vores varmerenovering og bænkeprojekt i kirken har vi efter en del udfordringer
fået tilladelse fra provstiet, og det er en absolut betingelse for at komme videre. Der
er dog et stykke vej i mål endnu. Vi skal desuden have tilladelse fra stiftet og
nationalmuseet.
Som i ludo: Vi er blevet slået hjem, har igen fået seksere og er nu på vej med alle 4
brikker. Man kan sammenligne med ludo, men det tager længere tid
Her sidst på sommeren løb vi ind i en udfordring med badeværelset i præstegården.
Det viste sig, at den K 3ér i brusekabinen, som vi havde indrapporteret til provstiet i
april 2021, var langt mere omfattende. Med gode råd og vejledning fra håndværkere
viste det sig at være nødvendigt med en totalrenovering af badeværelse + baggang.
Efter en del forhandlinger med provstiet lykkedes det at få lov til at bruge den del af
budgettet, som vi havde opsparet ved aflysning af mange arr. på grund af Corona, på
renoveringsprojektet. Det er en meget hensigtsmæssig løsning!
Stor TAK til kirkens ansatte og alle jer som yder en absolut vigtig frivillig indsats,
både i forbindelse med arrangementer, udvalg og andre små og store opgaver i
hverdagen.
TAK til mine kollegaer i MR. Jan, Annette, Pia J, Pia S, Heine og Christian W. Vi
arbejder godt sammen og finder en løsning i enighed, vi er veloplagte og ser lyst på
fremtiden.
Tak for jeres indsats hver især!

