MR-møde onsdag den 27. januar 2021
Kære MR-medlemmer og medarbejdere.
Næsten alt er lukket ned og det hele er på godt jysk ”træls” Jeg tror, at vi alle, mere eller mindre tænker, om det her
da aldrig får ende. Nu har det varet et år. Det har vekslet mellem frygt og håb, mellem forventning og skuffelse. Alle
har tænkt, at nu, da vaccinen er lige om hjørnet, så må der da være håb forude. Men så kommer den engelske
mutation, og så er vi alle bombet godt og grundigt tilbage. Men der er lys for enden af tunnelen. Det bliver forår og
flere og flere får vaccinen.
Vi skal i alt dette hjælpe hinanden til at bevare modet. Vi skal have tålmodighed, som vi også får at vide fra regeringen.
Vi skal være opmærksomme på, om der er én i vores nærhed, der hænger lidt med næbbet. Vær klar med en positiv
bemærkning, en telefonopringning eller en SMS/mail, eller hvordan du nu kan videregive et positivt pust.
Vi skulle have hørt teksten om vingårdsejeren, der gik ud for at hyre arbejdere til sin vingård. Han var af sted flere
gange i løbet af dagen, men selv hen på eftermiddagen stod der stadig arbejdere, der ikke var blevet hyret. Til fyraften
fik alle arbejderne udbetalt den samme løn, hvad enten de havde arbejdet hele dagen, eller de kun havde arbejdet én
time. Uretfærdigt målt efter vores målestok, men heldigvis ikke efter Guds (vingårdsejerens målestok.)
Vi står i den mærkelige situation, at vi gerne ville arbejde, og vi ved, at der er brug for hver enkelt af os, men p.g.a.
Coronaen, må vi ikke arbejde på sædvanlig vis. Derfor min opfordring til, som beskrevet ovenfor, at være der for
hinanden på en alternativ måde.
Dagsorden:
Der er i sagens natur ikke lavet dagsorden til det møde, der ikke bliver til noget. Så derfor vil jeg beskrive nogle af de
vigtigste ting, som jeg har hørt om, og som jeg har arbejdet med siden vi sidst var samlet.
1) Julen 2020
Julen 2020 var en speciel oplevelse – jeg har aldrig været udsat for noget lignende. Først havde vi jo planlagt 3
gudstjenester, som vi plejer. Så blev forsamlingsforbuddet sat ned, og vi blev derfor enige om at indgå aftale med
fotograf Søren Friis om at optage gudstjenesterne (1 gudstjeneste med hver af præsterne) der så efterfølgende ville
kunne ses på vores hjemmeside.
Så blev forsamlingsforbuddet igen strammet og vi søgte derfor biskoppen om at få lov til at aflyse de fysiske
gudstjenester mod at alle 3 præster gik sammen om at lave en gudstjeneste, der så kunne lægges på hjemmesiden.
Dette blev også afslået – vi skulle gennemføre minimum 1 gudstjeneste.
Den 23. december kom så meldingen, at kirken skulle lukkes frem til 3. januar. Dette medførte, at præsterne og jeg
selv fik travlt ved telefonerne. Aftenen gik med planlægningen og lige inden midnat tror jeg, at vi alle følte, at nu
havde vi styr på tingene. Den ene gudstjeneste blev optaget med alle 3 præster – uden menighed i kirken- men med
Jan ved orgelet og Jens som sanger. Knud Erik sørgede for, at optagelsen midt eftermiddag var at finde på
www.aarskirke.dk og jeg ved, at gudstjenesten efterfølgende er blevet set rigtig mange gange.
Lad os håbe, at julen 2020 set gennem kirkens briller, må gå over i historien som en én gangs hændelse.
Jeg ved gennem flere andre MR-formænd, som jeg har talt med, at vi langt fra er de eneste, der er dybt frustrerede
over den måde, som julen er forløbet.
2) Modtaget hos formanden
Det er meget lidt, der er kommet i mailboksen, for mere eller mindre alt ligger jo stille.
Der er fra forskellig side kommet tilbud om mange forskellige on-line kurser. Gå ind på DAP og se, om der ikke er et
eller flere af kurserne, der er relevante for jer.

Vi er flere, der for nyligt deltog i det virtuelle kursus om streaming arrangeret af Viborg Stift. De slides, der blev brugt
kan ses inde på Stiftets hjemmeside. Essensen af kurset var, at vi generelt skal være meget præcise med, hvordan vi
håndterer streaming og i det hele taget optagelser af kirkelige handlinger (gudstjenester og andre handlinger). Der er
især 2 love/forordninger, som vi kan komme i konflikt med, hvis vi ikke sætter os ind i reglerne. Det er a)
persondataforordningen, der regulerer, hvordan og hvem, vi må filme i kirken og hvordan vi i øvrigt håndterer
personfølsomme oplysninger af enhver art og b) ophavsretsloven, der regulerer sangskriveres og komponisters
ophavsret (ejendomsret) til deres tekst eller melodi
Som en udløber af Corona har vi fået tilbud hjem på en streamingløsning til kirken. Dette vil sætte os i stand til at
transmittere f.eks. gudstjenester direkte til byens plejehjem, men vil også via et link kunne ses hjemme ved TV ét eller
på en computer. Det er tænkt som første trin af en helhedsløsning, der vil gøre det muligt, når det nye kirkecenter står
færdigt, da at transmittere fra kirken til kirkecenter, hvis der kommer flere til kirken – f.eks. til en
begravelse/bisættelse, et bryllup, en gudstjeneste eller andet,- end der må være i kirken. Vi har samtidig fået tilbud på
AV-udstyr i kirkecenteret, hvor vi har sikret os, at alt udstyr kan snakke sammen. (Udgiften til udstyr til kirkecenteret
er med i det samlede budget for byggeriet, så her er der altså ikke tale om nogen ekstraudgift. Der er aftalt møde til
den 28. januar, hvor vi håber at kunne indgå aftale med en leverandør.
Der er kommet brev fra Stiftet om, at biskop Henrik Stubkjær fylder 60 år den 31. december 2021. Gennem mange år
er der blevet malet et portræt af den siddende biskop, hvilket stiftet også håber, at der kan skaffes midler til nu. Stiftet
beder om tilsagn på kr. 500,00 fra hvert sogn i stiftet. Så hvis jeg ikke hører fra jer inden for 1 uge, sætter jeg det i
værk, at Aars også bidrager med kr. 500,00
Jeg har modtaget brev fra Anne Marie Nedergård, der indtil nu har været koordinator for Folkekirkens Familiestøtte i
Vesthimmerlands Provsti. Brevet vedlægges til jeres orientering. Hvis I har spørgsmål vedrørende Folkekirkens
Familiestøtte, er I meget velkommen til at kontakte mig, så skal jeg forsøge at svare, eller i alt fald finde frem til, hvem
der kan svare.
Præsteboligen på Sdr. Boulevard:
Som de fleste jo nok har set, hvis I er kørt gennem Gislum her for nyligt, så skrider det hurtigt fremad med Sara og
familiens nye hjem. Det forventes, at den nye præstebolig vil være klar til indflytning ca. 1. marts 2021. Da vi søgte og
fik bevilget økonomien til opførelse af tilbygningen til vores kirkecenter, var det en del af aftalen, at præsteboligen
Sdr. Boulevard skulle afhændes, når Sara og familien var flyttet ud. Vi går derfor i gang med at få ejendommen
afhændet.

Nyt fra præsterne:
Der vedlægges skriv fra præsterne, og også her gælder det selvfølgelig, at I bare skal kontakte mig eller en af
præsterne, hvis I har spørgsmål til det skrevne.

Generelt:
Hvis I har noget på hjerte eller I føler, at I mangler svar på et eller andet (Hvis I altså ved, hvad det er, I ikke ved – Nå –
dumt formuleret), så kontakt mig eller en anden i menighedsrådet.
Næste møde:
Næste møde vil efter planen være onsdag den 24. februar kl. 19.00.
Jeg håber virkelig, at vi på det tidspunkt må mødes fysisk. Ellers må vi igen tænke kreativt.

Afslutningsvis:
Jeg har aldrig i mine 8 år i menighedsrådet været nødt til at gennemføre et møde på denne måde, og jeg håber også,
at det bliver den eneste gang.
Når det så er sagt, er jeg utrolig glad for, at kirketjenere, sangere, kirke- og kulturmedarbejderne, kordegn, musikere
og præster alle gør et utroligt godt arbejde for at holde kirken åben på den måde, som det nu en gang kan lade sig
gøre. Stor tak til jer alle.
Også en stor tak til alle jer MR-medlemmer. I er den bastion, der står bag vore medarbejdere og I er en vigtig del at
den task-force, der agerer for kirken på hver jeres sted.
Jeg håber, vi snart kan mødes.
Men indtil da – pas godt på jer selv og på hinanden.
De bedste hilsner
Anders

