
Ordinært møde i menighedsrådet i Mørke Sogn 
Onsdag den 6. maj 2020 kl. 19:00-21 i Sognegården, v. Mørke Kirke PR. MAIL 
 
(ref: fra 6/5/2020) 
 
Tilstede (Via e-mail): Bitte, Jeannette, Ida-Marie, Sidsel, Stig, Signe, Ken, Jesper 

Afbud: - 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Mødet er afholdt via e-mail jf. De på dagsorden udsendte retningslinjer. Dagsorden er godkendt i 
sin form 6/5-2020 kl. 19:00. 
 

2. Siden sidst 
Jesper: Vi arrangerede en, efter omstændighederne lidt besværlig, farvel-seance for Maria og det 
var meget rørene og vigtigt det blev gjort. Den fine gave har regnskab betalt halvdelen af og den 
anden halvdel har jeg samlet ind til. Tak for det. Præstevikar Sidsel Hornemann har nu overtaget 
Maria’s mobiltelefon. Hun har fortalt mig at hun gerne vil bruge kontoret på præstegården. 
Velkommen Sidsel! 
Kafé Kolind har sat et initiativ i søen de kalder Drive-Out. På den måde kan Kafé Kolinds udsatte 
brugere alligevel holde kontakten. Vi er med på planen, og vi bliver indtil videre besøgt på P-
pladsen onsdage kl 11-12. Første gang var 29/4 hvilket gik rigtig fint. Jesper var tilstede samt en 
enkelt café-gæst. 6/5 var de tilbage, og Jesper, Bitte og Sidsel var med og kunne konstatere et flot 
fremmøde af gæster (ca. 7 – 8). Sidste gang de kommer er 15/7. Der bør om muligt være en af os 
tilstede, men Stig kikker op og ser om alt er ok. De har alting med selv.  
Ny kalender på hjemmesiden: Kalenderen er nu koblet til sogn.dk (den tidligere var en af Maria 
styret Google-kalender). Alle kan oprettet på kalenderen, og det regner jeg selvfølgelig med bliver 
gjort af dem for hvem det er relevant. Sidsel vil prøve at få styr på gudstjenesterne. Gå ind på 
sogn.dk/admin og følg vejledningen (Myndighedskode: 8244, adgangskode: er ikke med i offentligt 
referat, se dagsorden.) 
 

3. Menighedsrådsvalg 2020 
Jesper: Jeg har meldt mig til stiftet som formand for valgbestyrelsen (er synligt på sogn.dk).  
Jesper, Bitte og Jeannette som sidder i valgbestyrelsen skal til at organisere valg-orienteringsmøde 
9/6. Vi skal have fundet en dato at mødes om detaljer (fx i en have med god afstand). 
Provstiet er ved at lave annoncer vedr. information om orienteringsmødet. 
Jeannette: Mht. dato, hvor valgbestyrelsen skal mødes kan jeg alle dage. Tirsdag, onsdag og 
torsdage dog først efter kl.15 pga. arbejde. 
Jesper: Foreslår at mødes 14/5 kl. 16. Gerne hos mig. Signe er velkommen ift. Hvordan vi 
imødekommer de nysgerrige der kunne finde på at komme. 
 

4. Håndtering af Coronavirus 
Nedlukningen af Danmark 11/3 har gjort alt normalt arbejde umuligt. Vi klarer os fortsat igennem 
så godt vi kan og vi kan altid henvise menigheden til hjemmesiden for nyeste info. Måske bliver 
tingene lettere efter 10/5. Vi afventer. 
Viceinspektør fra Mørke skole Lars Larsen ringede til mig for at høre om kirken havde lokaler 
tilovers til at huse skoleelever, da de jo skal have meget færre elever pr klasse end de plejer. De 
undersøger nemlig muligheden for at få de store elever tilbage, og han tænkte naturligt nok på 
“konfirmandstuen”. 



Ordinært møde i menighedsrådet i Mørke Sogn 
Onsdag den 6. maj 2020 kl. 19:00-21 i Sognegården, v. Mørke Kirke PR. MAIL 
 
(ref: fra 6/5/2020) 
 

Jeg sagde at jeg lige pt. ikke kunne se vi havde plads fordi vi bruger pladsen til at vores egne ansatte 
kan arbejde med god afstand, og vi jo netop havde stoppet konfirmandundervisningen af samme 
årsag. Hvis tingene ændrer sig, kan vi genoverveje. Det eneste jeg har lovet Lars er at jeg nok skal 
ringe hvis der kommer en mulighed. 
 

5. Ny præst 
Farvel Maria, velkommen Sidsel. 
Embedsbeskrivelse indsendt 29/4.  
Vi har modtaget jobopslagsskitser fra stiftet på DAP (fortrolig postkasse). 
Vigtige datoer: 
Opslagstiden for stillingen er tirsdag 12/5 - mandag 1/6. 
Ansøgninger printes og lægges højst 2 steder. Fx i et skab i sognegården og hjemme hos Jesper. Må 
IKKE fjernes, må IKKE kopieres og må IKKE sendes rundt på e-mail! 
Orienteringsmøde (med biskoppen hos os, hvor vi udvælger kandidater): onsdag 10/6 kl 16:30. 
Prøveprædikener med mulige tidspunkter kl 17:00 og 19:30 (og dermed plads til maks. 6 
kandidater):  
Mandag 15/6 
Onsdag 17/6 
Fredag 19/6 
Indstillingsmøde hvor vi vælger vores nye præst (med biskoppen provst Esben Thusgård hos os, vi 
har ikke fået kl endnu): mandag 22/6. 
 

6. Frie midler tages i brug 
Ken: Foreslår følgende brug af knap halvdelen af de frie midler: 
Kirke: Gulv med isolering - loftrum i tårnet. 47.500 kr. ca. 
Kirke: Ny dør til våbenhuset.  67.500 kr. ca. 
Kirke: Opsætning af radiator.  26.500 kr. ca. 
I alt:    141.500 kr. ca.  
Ingen indvendinger. Godkendt. 
 

7. Ny aktivitetsstruktur 
Stadig udsat. Jeg gentager blot lige her hvad der var lagt op til: 
Det gamle aktivitetsudvalg er opløst. Enten skal vi have et nyt aktivitetsudvalg som suverænt 
påtager sig opgaven, eller også skal én person udpeges til at organisere aktiviteter i tæt samarbejde 
med Signe. Vi kan ikke lade Signe stå for disse ting alene. Desuden er der opstået en mulighed for at 
et par unge frivillige vil påtage sig aktivitetsopgaver. 
Ken: Cecilie, vil stadig gerne være med i aktivitetsudvalget. Hun mangler at høre fra 1 af hendes 
veninder, endnu. Vi vil foreslå en bindingsperiode på 2 år. 
 

8. Orgelstatus 
Jeannette: Den nuværende situation har også fået stor indflydelse på orgelbyggerne, så alle 
tidsplaner desværre er skredet.  
Der er oplyst overfor Augustinusfonden, at orgelbyggeren forventer at gå i gang sidst på året 2020, 
hvilket vil sige, at donationen er indefrosset til starten af næste år.  
Der bliver altså først brug for provstiets bevilling til næste forår. Denne oplysning er videregivet til 
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Mette Skovsbøll, provstisekretæren. 
 

9. Formandens orientering 
Vores provst Benedikte Bock Pedersen skal opereres tirsdag 12/5 og er derefter sygemeldt i 12 
uger. Provst Esben Thusgård er konstitueret stedfortræder i perioden 11/5 til 2/8-2020. 
Jesper: Ja, jeg kan godt mærke jeg er meget hængt op for tiden. Desværre har nedlukningen af 
Danmark betydet at jeg har fået mere at lave på mit arbejde forstået på den måde at uhyre 
komplicerede programmeringsopgaver er støvet af og kommet i gang fordi de kan laves hjemmefra. 
Desuden er jeg på tilkald hvis apparatur bryder sammen, og når det sker, og det er sket, har jeg 
meget travlt. Jeg har også netop fået at vide jeg kan komme ind fysisk og arbejde på mit kontor i 
lige uger, og det vil blive nødvendigt, startende på mandag 11/5. Jeg trives personligt ikke ret godt 
med at arbejde og fritid flyder sammen, jeg kan ikke koble mit arbejde ordentligt fra, og det 
påvirker min tidsfornemmelse negativt. 
Det siger sig selv at præsteskifte og menighedsrådsvalg fylder rigtig meget hos mig og jeg har ikke 
100% plads i mit hoved under disse omstændigheder, så derfor er der ting der falder af i svinget. 
Jeg prøver at huske det hele og undgå at føle mig stresset, men det er svært, og jeg har meget brug 
for jeres opbakning. Derfor: Vær ekstra skarpe på jeres opgaver, og svar helst så hurtigt som muligt 
på mine spørgsmål. Jeg kan simpelthen ikke huske ting længe nok til at have flere bolde i luften på 
samme tid. Beklager, men jeg er ikke bygget til det her ;-) Det kan godt være det virker som om jeg 
har styr på det, men det er fordi jeg kører 110% og frygter de administrative konsekvenser hvis 
noget glipper. 
 

10. Præstens orientering 
Sidsel: Det er lidt specielt at starte et nyt sted, når man ikke kan hilse ordentligt på folk eller ses 
ansigt til ansigt. Men det kommer forhåbentlig! Jeg er i hvert fald glad for at skulle være præst hos 
jer for en stund, og jeg glæder mig til at komme i gang. 
Jeg har hidtil været præst i både Hjørring og i Aarhus, hvor jeg også har været arresthuspræst. Pt. 
er jeg stiftsvikar og nyder at komme lidt rundt og møde forskellige mennesker i forskellige 
menigheder. 
Jeg bor i Aarhus C sammen med mine tre børn; Vitus på 10, Nana på 8, og Falke på 4, som jeg har 
hver anden uge. Jeg er 37 år og blev færdiguddannet i 2013 fra Aarhus universitet, hvor jeg - som 
Maria har nævnt - læste sammen med Maria. Sådan er verden jo så lille ind i mellem! 
Jeg mødtes med Maria i mandags, hvor jeg fik PC og telefon (og det ene sæt nøgler), og jeg aftalte 
med Maria, at jeg gerne vil bruge kontoret i præsteboligen. Det bliver ikke på daglig basis, men da 
jeg hverken har egentligt kontor eller printer herhjemme, er det rigtig fint at kunne bruge 
muligheden for at arbejde i Mørke. Så jeg er på matriklen ind i mellem. 
Jeg træffes på mail: simh@km.dk og telefon (Marias gamle): 51 52 74 46. Telefonen er nulstillet, så 
jeg har ingen kontakter liggende, så husk at skrive med navn, hvis I sender en SMS.  
Jeg glæder mig til at møde jer. 
 
Maria: 
1) Vi fraflytter (er fraflyttet – præstegårdssyn afvikles 6/5 kl 16) præstegården d. 4. maj, hvis alt går 
vel i Starup – tak for de ekstra dage i præstegården. 
2) Jeg skriver ud til konfirmandforældrene, at vi indtil videre holder fast i 21. juni – men tager en 
beslutning, når vi hører mere fra ministeren omkring 10. maj. De fleste spår gode chancer for, at vi 
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får lov – om ikke andet så på en anden måde (fx delt op i flere hold, udendørs eller hvad vi nu 
finder på). 
3) Sidsel Hornemann bliver indsat som vikar pr. 1. maj. Sidsel og jeg kender hinanden og er vokset 
op i samme by, læst sammen, spillet musical sammen og meget mere – det bliver RIGTIG godt. Hun 
er vidunderlig! Jeg sætter hende ind i tingene. 
4) Jeg har skrevet de sidste kirkeblade i min tid og skrevet planlagte aktiviteter ind – men også 
skrevet at det naturligvis kun er hvis vi får lov. Henviser til Facebook og hjemmesiden.  
5) Jeg tager min Facebook-profil med mig, men skal nok sørge for at få folk over på Sidsels og den 
nye præsts, når den tid kommer. Jeg skal bruge den i Starup. 
6) Jeg overdrager min telefon og computer til Sidsel, så det er samme nummer, I skal ringe og sms 
på. Hendes mail: simh@km.dk 
 

11. Kirkeværgens orientering 
Bitte: Kan der etableres et bed ved indgangen til kirkegården (toiletbygningen) vil det være dejligt. 
Det er jo med i kirkegårdsplanens 5 års plan. 
Ken: Find gerne en pris på et sådant bed så vi kan tage beslutning næste gang. 
Bitte: Tak til Stig for de fine billeder op opdatering. Stig og jeg mødes af og til på kirkegården for at 
snakke om nogle småting, som menighedsrådet ikke behøver at tage stilling til f.eks. udskiftning 
eller nedlæggelse af en hæk. 
Diget skal snart repareres. Er det i budgettet til næste år? 
Jesper: Fra Stigs referat af kirkegårdstur maj 2019: ”Tilbud/overslag skal indhentes – men Hans 
Lunds umiddelbare vurdering omsætning af mindst ca. 120 m2 a 1600 kr. dvs. ca. 200 000 kr.” 
Nærmere specificeret i notat fra Hans Lund fra maj 2019. 
Ken: Stig, vil du indhente konkret tilbud på reparation af østdiget (ind mod sognegården), for at 
bekræfte om de tal fra notatet holder? 
 

12. Kassererens orientering 
Kvartalsrapport for 1. kvartal modtaget, godkendt og underskrevet af Ken og Jesper. 
Ken: Gennemgang af præstegården efter fraflytning. Følgende sættes i værk: 
Tilbud fra maler indhentes for maling af stueetagen. 
Tilbud fra elektriker indhentes til reparation af ventilation badeværelse.  
Tilbud fra nedbryderfirma indhentes for at fjerne de 2 små pulterrum i loftsrum. 
Signe rengør i første omgang præstegården indvendigt som regnskabsføres over driften. 
 

13. Kontaktpersonens orientering 
Ida-Marie: jeg kunne godt tænke mig at give morgenbrød eller lign. til vores personale i denne her 
tid. Måske en gang om ugen.  
Ken: Klart en gang morgenmad med pålæg en gang om ugen under krisen, i første omgang en 
måned. 
 

14. Orientering fra kirkens personale 
Signe: Jeg overtager strikkeklubben efter Maria indtil den nye præst er fundet. Ligeledes læseklub. 
Har selv noteret i kalender på sogn.dk (Jesper: og dermed også synligt på mørkekirke.dk): 
Strik: sidste tirsdag i mdr. Kl 10 i sognegården. 
Læseklub: sidste torsdag i mdr. Kl 10 i sognegården. 
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Stig: Fra kirkegården: Vi er OK med og tilfredse med foråret trods covid-19 begrænsningerne. 
Oplever at der kommer lidt andre på kirkegården og der er tid til en lille snak med afstand mens vi 
arbejder. 
I en ret lang tør periode har vi brugt noget ekstra tid på at vande de nyplantede 
stedmoderblomster – ca. 2 gange 5 mandetimer om ugen tre uger i rap. Lige nu er der mere 
normale tilstande med ukrudt og græs i god vækst. 
Der har været ret stille i kirken og det frigør noget tid til andre opgaver. Eksempelvis er 
belægningen ved det gamle kapel (nu toilet) endelig lagt. 
I næste uge er planen at præstegårdshaven får en kærlig behandling med kantskæring og 
græspleje. Den er enkel indrettet men må gerne se ordentlig ud for præsteansøgerne - tænker vi. 
Mit - Stigs - kursus blev afbrudt af coronaen - uvist hvornår det genoptages. Mangler to 
kursusgange af 2 og 3 dage. 
 

15. Orientering fra stående udvalg 
Intet at berette. 
 

16. Eventuelt 
Der er nogle poster/ønsker i forhold til budget 2021. Det meste har været oppe at vende før og 
dette er med risiko for at nævne noget som allerede er indarbejdet, men hellere det end at vi 
glemmer - tænker jeg. 
Jesper: De bliver alle sat på som enkeltpunkter til beslutning på næste møde. 
 
Nye salmebøger - prisbud sakset fra tidligere 
Salmebog med guldtryk 
249 kr + 10 kr - 10% over 50 stk  
120 stk 28000-30000 kr incl moms 
 
Avant minilæsser - vi havde ikke planlagt service forleden og blev mindet om at det er en maskine 
med alder -prisbud overvejelser sakset fra tidligere (med forbehold for prisændringer) 
Lovliggørelses af den gamle (nylig afklaring fra Politi) - dvs fuld lyspakke og styrtbøjle på 29,500 kr 
plus moms 
En ny maskine 179 000 kr med den gamle i bytte 50 000 kr ialt 129 000 kr plus moms 
Beløbene kan finansieres over tid eks. 5 år 
Jeg kan se fordele og ulemper ved begge løsninger - men en af delene bør vælges. Hælder 
efterhånden til at lave en ombytning med finansering over en årrække. 
 
Udvikling af kirkegård 
Gennemgang og justering af udviklingsplan for kirkegården sammen med kirkegårdskonsulent er en 
udløber af visionsarbejdet for kirkegården. 
Jeg har kontaktet forfatteren til vores nuværende udviklingsplan som bekræfter det fornuftige i at 
tilpasse/justere planen. Hun mener helt bestemt at et velforberedt besøg kan holdes på 10-12 
timers arbejde for hende og dermed ligger det i størrelsesordenen 15-20 000 kr. inkl. moms. 
Jeg drømmer om at vi allerede i efteråret 2020 har råd til et sådan besøg - sådan at jeres store 
arbejde allerede nu kan sætte sig i planen. Men senest i 2021 vil det selvfølgelig også give mening. 
 
Diget mod sognegården 
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Udviklingen er ikke positiv. Skreddene bliver langsomt større. Indtil videre er de mest og næsten kun 
aktive mod sognegården og siden mod kirken er i ro. Det bliver ikke ved med at være sådan. 
Vedrørende pris henvises til rapporten fra digekonsulenten. 
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