Menighedsmøde søndag den 27. juni 2021
BERETNING 2020 FOR HAURVIG MENIGHEDSRÅD
(I henhold til bekendtgørelse af lov om menighedsråd kap 7, står der i § 41 bl.a. følgende: ”Menighedsrådet indkalder en gang om
året til et menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget. Menighedsrådet aflægger
beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år”.)

I 2020 havde vi et driftsbudget på kr. 535.000,00 – vi sluttede med et
driftsoverskud på kr. 22.026,00, hvilket især skyldes de kirkelige
aktiviteter, vi i 2020 måtte aflyse på grund af coronarestriktioner.
(foredrag, grundlovsgudstjenester mv.)
Pr.1. januar 2021 udgjorde menighedsrådets frie midler på ca.
kr. 127.000,00.
Budgettet for 2021 på kr. 495.000,00 overholder vi indtil videre fint.
Vi har fra provstiudvalget for 2022 modtaget et foreløbigt ligningstilsagn
på kr. 495.000, men har indsendt et driftsbudget på kr. 539.700, hvilket
giver et underskud på kr. 44.700. At budgettet giver underskud,
fremkommer især pga. de hjemfaldne gravstedslegater, som i 2022 er
betydelig mindre end sidste år, hvilket provstiet ikke fuldt ud tager
hensyn i forbindelse med deres budgetudmelding.
For at få budgettet til at hænge sammen – (det har ikke været muligt at
finde yderligere besparelser – og Haurvig er i forvejen det sogn i provstiet
med den mindste ligning) - har vi derfor anmodet provstiet om enten
tildeling af flere ligningsmidler eller om lov til at dække underskuddet af
de frie midler. Umiddelbart har man fra provstiets side meldt ud, at man
- groft sagt - vil bruge de overskud, der har været i 2020 til afvikling af
provstiets gæld. – Men tiden må vise, hvad det ender ud med. Vi har
været til møde med provstiudvalget og følte en vis velvillighed, nu må vi
se.

2020 var i Haurvig Menighedsråd, som alle andre steder især præget af
Covid-19. Året startede ellers ud, som normalt. Der var
kyndelmissekoncert med Pernille Tommerup og Henrik Gantzel den
2. februar, og inden landet lukkede, nåede vi at afvikle yderligere 2
kirkehøjskoleaftner med henholdsvis Sune Auken omkring NFS Grundtvig
og Peter Balslev-Clausen om BS Ingeman. Det sidste foredrag med
Annesofie Overgaard Aastrup Munch om Karl Laurids Aastrup, der skulle
have fundet sted den 17. marts, måtte vi aflyse.
Den 10. december lykkedes det at afvikle den efterhånden traditionsrige
julekoncert med Skjern Messing Kvintet. Endnu engang en fantastisk
koncert, men dog noget amputeret, - ganske få havde vovet sig til
koncerten, vi ikke måtte synge, og vi måtte undvære den traditionelle
kaffe i Haurvig Missionshus.
Som bekendt var der menighedsrådsvalg i 2020. For det første var der
tale om en ny valgform med nyt regelsæt og nye procedurer, med
orienteringsmøde og valgforsamling, som det hedder nu. En del nye
formaliteter, som vi måtte sætte os ind i, og for det andet blev det hele
lidt mere kompliceret, fordi frister og datoer hele tiden blev ændret på
grund af coronarestriktionerne. Men det korte af det lange er, at valget
blev afviklet den 15. september med en rigtig fin tilslutning, og Karen blev
valgt ind i menighedsrådet.
Og da vi troede, at covid 19 ville være et overstået fænomen i efteråret
2020, planlagde vi en ny kirkehøjskolesæson ”Om fletningen mellem
jødedom og kristendom”. Her nåede vi kun at afvikle et enkelt foredrag
den 20. oktober med generalsekretær i Israelmissionen Arne Pedersen.
Da vi i efteråret kunne se, at coronarestriktionerne trak i langdrag,
besluttede vi at aflyse resten af foredragsrækken og i stedet genoptage
den i sæsonen 2021/2022.

Som bekendt har det i øvrigt det meste af 2020 bølget op og ned om,
hvad der var tilladt, og især hvad der ikke var tilladt i kirken. Restriktioner,
som især vores sognepræster og bestemt også du Sonja hele tiden skulle
forholde Jer til, og som I har været fantastisk fleksible omkring med
streaming, udendørs højtalere og elastikker på bænkene og aflysning af
gudstjenester, især aflysning af påske- og julegudstjenesterne gjorde
ondt.
Også andre at de aktiviteter, vi i Haurvig Menighedsråd er med til at
arrangere, var påvirket af Covid-19, således måtte vi aflyse sogneaftener,
sogneudflugt, og spissammen-arrangementer, ligesom den nystartede
menighedspleje har stået på lavt blus.
Der har været afholdt 6 ”almindelige” menighedsrådsmøder, herunder 1
digitalt, der var kirkesyn den 10. juni med deltagelse af provst og
bygningskonsulent, og der har været 3 fælles menighedsrådsmøder.
I øvrigt blev kirken i foråret forsynet med nye låse, der blev installeret
alarmsystem, og der er opsat projektor.
Vi har udarbejdet og fået godkendt nye kirkegårdsvedtægter.
Med udgangen af 2020 har vi sagt farvel til vores mangeårige
regnskabsfører Kristen Lauridsen, og regnskabet varetages fra og med
2021 af provstiets fælles regnskabskontor ved Alex Wejse.
Ultimo 2020 fik vi jo så meldingen om, at Daniel havde søgt nye
udfordringer, hvilket iværksatte den for menighedsrådet spændende
opgave, det er at ansætte en ny præst. En proces, der især primo 2021
har krævet rigtig mange møder, men som det har været utrolig
spændende at være en del af.
Og hvad har vi så af planer for det kommende år.
A jourføring og digitalisering af kirkegårdskort forventer vi bliver afsluttet
i år. En drone har taget billeder af kirkegården, og Ella og Sonja er lige nu i

gang med at sætte numre på. De skal så i løbet af efteråret på kursus i at
betjene det nye system. Det kræver selvfølgelig lige lidt tilvænning med
sådan et nyt system, men det skal nok blive godt.
Lige nu står kirken så fin, og vi har en rigtig smuk kirkegård, men hvor vi jo
alle kan se, at der bliver mere og mere plads. Vi kan ikke blot lade stå til.
Der er kommet nye begravelsesformer. Hvad kan vi gøre for at
opretholde/øge aktiviteten på kirkegården og eventuel lette
vedligeholdelsen? Vi har derfor søgt provstiudvalget om midler til at hyre
en landskabsarkitekt for at få udarbejdet en landskabsplan for
kirkegården. Vi vil i den forbindelse i menighedsrådet i løbet af året lave
en brainstorming og tage en grundig snak om de forslag, der kommer, så
vi har et gennemarbejdet projekt, inden vi får besøg af arkitekten.
Hver gang vi har provsten med på kirkesyn, kommer der en bemærkning
om, at der ikke er adgang til kørestolsbrugere til toilet. – Så selv om toilet
og Sonjas frokoststue, på grund af en sodskade her i vinter er blevet
renoveret indvendig, er nye velfærdsbygninger også på sigt noget vi vil
arbejde med. Vi har bedt provstiudvalget om et beløb til forundersøgelse
heraf. Helt sikkert et projekt, hvor vi også kan søge midler hos
”Tilgængelighedspuljen”.
Og så har vi søgt midler til en eventuel udskiftning af søjlerne ved
indgangen. Som vi kan se, bliver søjlerne hele tiden ved med at skalle af,
så det er noget, vi på sigt skal have gjort noget ved. Nu har vi søgt, så ved
man i provstiudvalget, at det er noget, der engang skal afsættes midler til.
I øvrigt håber vi nu, at der igen kommer gang i de forskellige kirkelige
aktiviteter. Vi håber på almindelige gudstjenester uden
deltagerbegrænsninger, afstandskrav, og hvor vi igen må synge.

Vi håber, at vi kan afvikle en ny sæson med sogneaftener og
kirkehøjskole, hvor emnet er: Om fletningen mellem jødedom og
kristendom. Brochure følger.
Vi håber, menighedsplejen, som vi i Haurvig også er en del af, kommer til
at køre. Det samme gælder turistgudstjenesterne, sogneudflugten, der i
år er planlagt til den 22. september, og som går til Nationalpark Mols
Bjerge, og spis-sammen arrangementet torsdag den 11. november.
Til sidst vil jeg sige mange tak til mine kolleger i menighedsrådet for et
godt og konstruktivt samarbejde.
Esther Blichfeldt

