
Ordinært møde i menighedsrådet i Mørke Sogn 
Onsdag den 1. april 2020 kl. 19:00-21 i Sognegården, v. Mørke Kirke PR. MAIL 
 
(ref: fra 1/4/2020) 
 
Tilstede (via email): Stig, Ida-marie, Jeannette, Ken, Maria, Bitte, Signe 

Afbud: - 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Jesper: Dette møde blev afholdt via email for at minimere risiko for smitte med 
coronavirus. Proceduren var følgende: 
A) Jesper har sendt dagsorden ud på mail. Den er automatisk godkendt med da ingen har 
gjort indsigelser inden udgangen af onsdag 1. april 2020. 
B) Alle har skrevet mail retur til Jesper inden udgangen af onsdag 1. april 2020 med tydelig 
angivelse af punkt og hvad de ville have i referat. 
C) Jesper har skrevet referat og sendt ud på mail til underskrift 2. april 2020. 
D) Alle har printet sidste side af referatet ud, skrevet under, og taget et billede og sendt det 
på mail retur til Jesper. Har man ikke kunnet printe, har man kunnet komme forbi Jesper og 
skrive under, eller sendt billede af underskrift. 
 

2. Siden sidst 
Maria: Konfirmationer er udsat til 21/6. Ikke meget at berette, da der har været lukket ned 
for alt. Vi har kun mødt forståelse fra folk, som har haft berøring med kirken. Vi har 
gennemført bisættelse under bedste forhold mulige med stor hjælp fra betjeningen. De 
skal have stor tak for dels at tænke med og stille op. 
Jesper: Se også hjemmesiden for opdateringer. 
 

3. Menighedsrådsvalg 2020 
Jesper: Det offentlige orienteringsmøde 12/5 bliver udsat, men ny dato er ikke på plads i 
skrivende stund. 
Ifølge cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling kapitel 2, §4 består 
valgbestyrelsen af 3 medlemmer af menighedsrådets medlemmer. Jesper, Bitte og 
Jeannette sidder i valgbestyrelsen. Ifølge §5 stk 2 vælger menighedsrådet en formand 
blandt valgbestyrelsens medlemmer, hvilket stiftet skal orienteres om senest 15. april 
2020. Jesper er valgt som formand for valgbestyrelsen og melder dette til stiftet. 
 

4. Håndtering af Coronavirus 
Jesper: Vi overholder på bedste vis de omfattende retningslinjer, selvom det er svært for 
alle. Vi orienterer ved opslag på bygninger og på hjemmesiden. Se også under andre 
punkter her i referatet. 
 

5. Ny præst 
Provst Benedikte Bock Pedesen skriver 1. april: 
”Kære alle 
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Jeg er i dag blevet orienteret om at stiftsvikar Sidsel Hornemann vil blive konstitueret som 
sognepræst i Mørke fra 1. maj og indtil stillingen bliver besat. Det er jo almindelig kutyme, 
at der ved embedsledighed bliver kikket stillingernes sammensætning, det gælder også for 
præstestillingen i Mørke. Det forslag om stillingens sammensætning kommer selvfølgelig til 
høring hos de berørte parter, det vil selvfølgelig også sige Mørke menighedsråd. Men det 
betyder alt sammen, at proceduren i forhold til at ansætte ny præst i Mørke bliver lidt 
længere end vanligt og derfor er Sidsel Hornemann ansat som vikar. ”  
Maria: I kan godt glæde jer - Sidsel er helt fantastisk og vidunderlig sød!! Vi har læst 
sammen, spillet musical sammen og kommer endda fra samme by - Solbjerg! Sidsel er et år 
ældre end jeg og har SÅ mange gode ting at byde på. Vi har aftalt kaffe-møde, når corona 
tillader det. Så sætter jeg hende  ind i tingene. Hun vil helt sikkert kunne videreføre de nye 
tiltag uden problemer. 
 

6. Ny aktivitetsstruktur 
Jeannette: Synes ikke at det giver mening pt at tale om et aktivitetsudvalg, før vi er 
kommet dertil, at vi igen kan samles. 
Som jeg også nævnte sidst, ønsker min Maria at vide mere om, hvad det vil føre med sig, 
før hun er klar på at træde ind i noget. 
Eksempelvis hvor ofte er der møde og hvad forlanges?  
Hvor lang vil perioden være i aktivitetsudvalget? 
Skal de være til stede ved aktiviteten (eksempelvis banko, dans, sangaften eller hvad de 
kan finde på)? 
Ovenstående er blot et par af de spørgsmål, som hun med rette har stillet. 
 

7. Formandens orientering 
Jesper: Det er som sagt nærmest umuligt at have et overblik over valg og ny præst når 
landet er i undtagelsestilstand, men vi må jo blot tage en ting ad gangen. 
 

8. Præstens orientering 
Maria: Jeg ved endnu ikke hvornår vi fraflytter præstegården, da byggeriet i Starup er lidt 
forsinket. Men håber vi rykker i uge 17 eller 18.  
Jeg arbejder naturligvis fuld tid indtil 1. maj, og sørger for at sætte Sidsel ind i så mange 
ting, jeg kan.  
Jeg laver det sidste kirkeblad her i april. Jeg sørger også for, at alle relevante dokumenter, 
ting og kontaktoplysninger er tilgængelige.  
Min computer og telefon er også jeres ejendom, som Sidsel overtager. Jeg sørger for at få 
begge tømt for mine dokumenter.   
Præstegården bør nok tjekkes igennem for nogle fejl - bl.a. gulvvarmen har vi ikke styr på 
endnu selvom vi har forsøgt HVERT år.... Og så har vi endnu ikke fået lavet fryseren - skal vi 
sætte det i gang inden flytning eller vil I vente?  
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Anne Sophie har lavet en gudstjenesteliste for resten a 2020, som jeg udsender, når den er 
blevet godkendt af Benedikte.  
Jeg har aflyst konfirmandovernatningen d. 18-19 april, og regner ikke med, at 
undervisningen bliver genoptaget pga. corona. Men jeg glæder mig til at komme hjem og 
konfirmere dem! 
Jeg er naturligvis voldsom ked af, at jeg ikke kan afholde afskedsgudstjeneste, men håber 
jeg må komme hjem og holde en sådan, når situationen igen er normal. Det er naturligvis 
menighedsrådets beslutning også med den nye præst in mente. Hvad tænker I? 
Påskens gudstjenester (eller mangel på samme) vil blive en online udgave. Jeg er i 
tænkeboks, men har allerede nu planlagt påskedag - bl.a. med uddeling af påskeæg (pakket 
mindst 3 dage før og hængt op, så man kun rører 1). Skærtorsdag bliver noget med 
fodvaskning og at være hinandens tjenere, langfredag bliver med udgangspunkt i de 
smukke malerier, som jeg for sidste gang får lov at bruge (!)  :(  
Jeg lægger op på Facebook og hjemmesiden. Jeg synes vi skal flage med vores flag ved 
vejen påskedag.  
OBS: der er meldinger om, at KM vil forsøge at åbne op for gudstjenestefejring i kirkerne i 
påsken. Selvfølgelig med alle forholdsregler. Jeg synes det både er en ærgerlig idé og et 
dårligt signal. Tænk hvis vi spreder smitten i kirken! Oplysningerne er endnu ikke meldt 
officielt ud, men jeg stiller mig ret kritisk overfor en fælles gudstjeneste i kirken. Men lad os 
se, hvad de siger. 
 

9. Kirkeværgens orientering 
Bitte: Intet at bemærke. 
 

10. Kassererens orientering 
Ken: Jeg skal have skrevet vores byggeprojekter ind. Der er en ny hjemmeside som skal 
bruges til projekter, så det skal jeg have fundet ud af. 
 

11. Kontaktpersonens orientering 
Ida-marie: Stig og jeg har haft kvartalsmøde.  
Der blev blandt andet drøftet: 
1. Udsættelse af førstehjælpskursus pga.  Corona. Vi finder en anden dato.  
2. Gravermedhjælperstart og plan over arbejdet.  
3. Årshjul 
4. Drøftelse af personalehåndbog som Thorsager har udarbejdet. Hvad kan vi bruge? Ida-
marie kigger på den og ser hvad der er relevant for os, så vi bliver mere klare på vores 
medarbejderpolitik.  
5. Stig har berettet om sit kursus  
6. Vi har drøftet om en eventuel henvendelse til Arbejdstilsynet så vi kan få gennemgået 
om vores sikkerhed er i top.  



Ordinært møde i menighedsrådet i Mørke Sogn 
Onsdag den 1. april 2020 kl. 19:00-21 i Sognegården, v. Mørke Kirke PR. MAIL 
 
(ref: fra 1/4/2020) 
 

Derudover er der lavet de foranstaltninger som er foreskrevet i henhold til corona smitte 
og som bliver fulgt af medarbejderne.  
De er startet arbejdet på kirkegården og deres forhold er i orden med hensyn til 
pause/toilet og kontakt til besøgende og hinanden.  
Alle har klaret de nye forhold fantastisk, stor tak til dem. 
 

12. Orientering fra kirkens personale 
Stig: Mai Britt har været igang nogle uger og Morten er lige startet. 
Der er lidt normalitet på kirkegården derved at vi er i fuld gang med at tage gran af og 
forårsrengøre gravsteder og kirkegård herunder at plante stedmoderblomster. 
Vi nåede at arbejde mestendels hjemmefra i godt en uge. Der tages selvfølgelig alle 
udmeldte forholdsregler i forhold til Corona. Arbejder med afstand og holder pause adskilt, 
hyppig håndvask mv. 
Vi håber at kunne bidrage med en kirkegård i fin form til påsken. Græsset vil være nyslået 
bla. med vores nye røde plæneklipper traktor som erstatter en pensionsmoden gul. Byttet 
er i overensstemmelse med budget 2020. 
 

13. Orientering fra stående udvalg 
Intet at berette. 
 

14. Eventuelt 
Jesper/Ken: Beslutning om frie midler er udsat, da vi ikke har haft mulighed for at afholde 
budgetmøder. 
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