
Dagsorden til fælles menighedsrådsmøde 19. maj kl. 19.00 

 

Deltagere: Erna Andersen, Dorthe Baastrup, Karsten Iversen, Runa Olesen, Bent Svendsen 

Else Marie Klærke, Elisabeth Meinertz, Benjamin Würtz Rasmussen. 

 

Punkt Notat  

Pkt. 1 

Referent 

Valg af referent: Elisabeth 

Pkt. 2 

Rengøring 

Nedenstående er vedtaget på grundlag af Benjamins 

oplysninger og forslag suppleret med oplysninger og forslag 

fra mødedeltagerne:  

 

I kirkerne  

- Der er ikke kommet nogen klar retningslinje for 

rengøring. Det er op til lokal fortolkning. 

- I Skanderborg og Hørning tørrer man 

bænkerækkerne, herunder det rækværk, som 

kirkegængerne støtter sig til/rører ved, af med 

spritklude. Hvis der går mere end 48 timer til den 

næste handling, gør de ikke rent efter gudstjenesten. 

Benjamin foreslår, at vi gør sådan. Vi kan også 

anvende sæbevand.  

- Det bliver kirketjenerenes opgave at gøre rent før 

eller efter handlinger. Der kunne med fordel købes 

stort ind til alle kirker. 

- Benjamin har købt 4 rør med spritwipes, så vi har 

dem til på torsdag. 

- Salmebøger skal sprittes af, hvis de skal bruges igen 

inden 48 timer fra seneste handling. Som regel kan 

det klares ved, at man sætter de salmebøger, som er 

brugt ved en handling til side, indtil der er gået 48 

timer.  

 

I konfirmandstuen 

- Den faste rengøringsmand gør rent før og efter møder 

og arrangementer. Særligt skal alle bordplader og træ 

på stole aftørres, og toilettet og køkkenet skal gøres 

rent. Især skal dørhåndtag sprittes af.  

- Kontaktpersonen (Else Marie) giver besked til 

rengøringen. 

 

Pkt. 3 

Gudstjenester 

Der skal sættes infotavler op ved kirkerne. Benjamin har 

printet eksemplarer ud. Der sættes håndsprit i våbenhusene, 

hvilket kirketjeneren sørger for. 

 



Der må maksimalt være 37 kirkegængere eksklusive 

personale og frivillige hjælpere i Dover Kirke. Opmålingen 

har kun omfattet kirkeskibet. Vi aftalte at opdatere tallet 

med opmåling af alterområdet og våbenhuset. Det samme 

gælder i de andre kirker.  

 

Benjamin har opmærket i Dover Kirke, hvilke pladser der 

må benyttes for at overholde afstandskravene. Det skal stå 

på infotavlerne, hvorledes opmærkningen skal tolkes. 

Personer fra samme husstand må godt sidde ved siden af 

hinanden med sædvanlig afstand for personer, som følges 

ad.  

 

Førstkommende gudstjeneste, som er Kristi 

Himmelfartsdag, lægger kirketjeneren salmebøger ud fra de 

opmærkede pladser.  

 

Personer med øget risiko frarådes stadigvæk at deltage i 

gudstjenester. Derfor kunne det være en mulighed, at 

præsten sendte prædikenen på nyhedsbrevet. Eller at 

prædikenen bliver lagt på Facebook eller hjemmesider. 

 

Udendørsgudstjenester er stadigvæk omfattet af reglerne for 

forsamlinger. Retningslinjerne for afstand skal også følges. 

 

Indtil videre vil gudstjenesten blive afholdt afkortet, hvilket 

også vil være gældende i den øvrige del af Rybladet. 

Benjamin vil i indledningen af gudstjenesten orientere 

herom.  

 

De første to gudstjenester holdes i Dover, i den første måned 

holdes kun gudstjenester i Dover og Tulstrup, herefter skal 

der være gudstjenester alle tre steder. Benjamin laver en ny 

gudstjenesteplan.  

 

Pkt. 4 

Dåb 

Indtil videre holdes der ikke dåb til selve gudstjenesten, 

men der kan eventuelt være dåb før eller efter gudstjenesten.  

I så fald skal der være rengøring imellem dåb og 

gudstjeneste, jf. pkt. 2.  

 

Benjamin er indstillet på at holde flere lørdage med dåb end 

1 i kvartalet i denne periode.  

 

Pkt. 5 

Bisættelser og 

begravelser 

Det kan foregå i alle kirkerne, så længe afstandskravet 

overholdes. Kirketjeneren måler kirken op og sætter evt. 

klistermærker på bænkene. 



  

Begrænsningen på forsamlinger udendørs gælder ikke ved 

begravelser. Kravet om afstand skal stadigvæk overholdes. 

Der kan altså deltage over 50 personer ved jordfæstelsen, 

eller hvis hele begravelsen foregår udenfor. Hvis de kan 

holde over 1 meters afstand (2 meter ved sang). 

 

Pkt. 6 

Konfirmandundervisning 

 

Orientering om fjernundervisning: Benjamin orienterede 

om, at det af forskellige praktiske grunde ikke har kunnet 

lade sig gøre i nedlukningsperioden. 

 

Benjamin har planlagt at invitere konfirmanderne til 

arrangementer, hvor der skal være Rakubrænding i 

præstegårdshaven før sommerferien.  

 

Pkt. 7 

Kommunikation 

Stor annonce i næste uge: 

- Orientering om, hvordan vi forholder os. 

- Gudstjenesteplan den næste tid. 

- Aflysning af sogneudflugten d. 11. juni. 

 

Benjamin har tænkt, at vi laver en gudstjenesteplan en 

måned frem, som annonceres i ugeavisen. Tyt har gjort 

opmærksom på, at organisterne skal have mulighed for at 

planlægge frihed længere frem? Hvordan gør vi det på en 

optimal måde? Vi ved jo ikke hvordan verden ser ud om en 

måned, derfor tænker han ikke, vi skal lave en 

gudstjenesteplan frem til september, som vi plejer. 

 

Pkt. 8 

Arrangementer i efteråret 

Sognemøder 

- September: Jordemor Karina Aamann 

- November: Landbetjent Vagn Stensig 

- December: Bedemand Henriette Ploughman og 

familieretsadvokat Hanne Fabricius Haunstrup  

 

Foredrag 

- 28. oktober Preben Kok. Et samtaleforedrag om tro. 

- 11. november: Nurith Lummer-Klabbers: Om at være 

dansk jøde. 

- 6. december Helle Skaarup: Altid allerede elsket. 

 

Koncert med Die Herren d. 18. august kl. 19.30, hvis det 

efter de retningsregler, der gælder til den tid, kan lade sig 

gøre. Michael Villadsen står for aftalen med 

koncertgruppen.  

 

Pkt. 9 Dover orienterede om, at Vibe har sagt op pr. 1. juni 2020.   



Vibes opsigelse som 

kirkesanger 

Vi drøftede, hvad vi gør fremover. Det skal drøftes nærmere 

på de kommende møder i menighedsrådene. Dover slår 

stillingen op. Vi stræber efter prøvesang og samtaler i juni.  

 

Pkt. 10 

Eventuelt 

Præstegården. Benjamin har læst cirkulæret om 

præstegårdshaven og vil orientere kort. 

 

Benjamin har barselsorlov i uge 30, 34 og ferie 31, 32, 33 

 


