
Menighedsrådsmøde – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

22. januar 2015 – 19.30-22.00 

Sted 

Vorbasse Sognehus 

Udsendt:  

16. januar 2015 

Deltagere:  
Hans Ravn, Erling Jensen, Carsten Holmgård, Jens Dalgaard, Ingrid Bech, Birgit Thomsen, Sonja Madsen, 
Michael Madsen, Søren Madsen, Susanne Østbjerg; Lone Hansen 
Bilag vedlagt: 

4- Vedtægt for Kassereren 
5-Vedtægt for regnskabsfører 
17 - Spørgekassen fra Bladet Landsbygraveren

 

 
 
Referent:  

Carsten Holmgaard 
Fraværende 

Sonja og Birgit 

Indkommet post: 

 

 
Dagsorden: 
 

Vi starter med at deltage i Familiegudstjenesten, så vi springer salmen over denne gang. 

 

1. Fra sidste referater og kommentar til dagens dagsorden 

Der er kommet nyt indhold i børnetaskerne 

Søndagsskolen har deltaget i en af gudstjenesterne – dejligt  

 

2. Diskutere et aktuelt emne – 10 minutter. 

Alternative gudstjenester blev diskuteret – aftenens familiegudstjeneste var et godt 

udgangspunkt. 

 

3. Kommende arrangementer 

Salmestafet: d. 24/2 2015 Erling Jensen og Ellen Milland  

OK 

 

29. januar – Foredrag for unge og forældre 

Til unge og deres forældre –  

Der sendes ud på diverse lokale medier 

SØ – Vorbasse.dk og ”Vi fra Vorbasse”, CHO - aviser 

 

Sangaften på Frihavnen – Vi skal have alle roller besat. Kørsel, sang, læsning, kaffe, 

borddækning, oprydning. Lad os lige kigge på planen og sikre alle er. 

Opgaver fordelt 



 

Konfirmandweekend – 21.-22. marts 2015 

VI skal booke weekenden, da der er brug for hænder til at få weekenden på plads 

 

Kommende møde i februar – kan vi flytte det, Lone er i US i den uge. Forslag 25. februar 

2015? 

Mødet flyttet til torsdag den 26/2 i stedet for d. 19/2 

 

Maj mødet ligger for sent i forhold til vedtagelse af budget 2016. Forslag onsdag 13. maj 

2015? 

Flyttet til d. 12/5 i stedet for d. 20/5 

 

Kirkekaffe 2015 – Skjoldbjerg 

Menighedsmøde – april  

OK 

Kirkefrokost - 2015 

OK 

 

4. Evaluering 

Familiegudstjeneste 

God oplevelse, ca. 65 deltagere, snak omkring salmer/sange – beslutning: salmer i kirken 

og sange i sognehuset, rigtig god mad. 

 

Fødselsdag i Skjoldbjerg 

Lille flok, men der var også mange til kirke i Vorbasse 

Forslag at det kunne kombineres med en 9.00 gudstjeneste i Vorbasse. 

 

Jul 2014 

Diskussion omkring 1. juledagsgudstjenesterne, om det er OK med kun 1 

Vi fastholder nuværende. 

Mange deltagere til juleaftensgudstjenesterne 

 

Adventskoncerter 2014 

2 gode koncerter, med god opbakning bagefter. 

Tidspunkt kl. 19.00 i Vorbasse god. 

 

5. Udsendelse af gudstjenester til Frihavnen 

Mavt har lovet et overslag på en pris og et forslag til løsning, så vi kan beslutte næste 

skridt. 

Vi har fået et overslag fra MAVT – komplet ca. 50.000 kr. 



Vi undersøger videre, vi skal finde fondsmidler til det, da vi ikke har penge i kassen til det. 

OK at vi streamer, vi vil ikke ligge fast på nettet. 

Der arbejdes videre, og der undersøges andre muligheder, der ansøges fonde. 

 

6. Orgel i Vorbasse 

Efter vores orgeltur i november er vi jo blevet klogere på hvad orglet i Vorbasse formår 

eller rettere, hvad det ikke formår. Hvilke refleksioner har denne tur afstedkommet. Er der 

et næste skridt?  

Orglet har 12 stemmer og det er kun de 4 der virker. 

Vi tager fat på en ekspert til at guide os i gang med projektet. 

Vi siger ja til at vi vil gå i gang med at forbedre orglet – da det er dyrt spiller økonomien en 

stor rolle. Vi håber også der er mulighed for at søge fonde her. 

 

7. Kirkesanger vikar 

Kan vi finde nogle andre kirkesanger vikarer.  

Vi arbejder videre med at finde en løsning med flere afløsere. 

 

8. Fra Medarbejderne 

Må medarbejderne hjælpe med at løfte kister? Bilag 17 vedlagt som bagrundsviden. 

Der er uklare meldinger på området.  

Orientering fra JD, har haft kontakt til stiftet. Løsning næste gang. 

Der har været begravelseskaffe i huset i forbindelse med begravelse lige før nytår. Det gik 

fint. 

Der bevilges en ny flagstand til præstegården 

Ny badeværelse på vej i det gamle kirkehus. 

Brugsanvisninger til de forskellige ting i køkkenet og døren ønskes 

Referater skal ud hurtigt efter møderne. Referater ligges fremover på kirkens hjemmeside. 

 

9. Fra Sognepræsten 

Aktivitetsudvalg  - forslag 7/5 med Carl Nielsen tema ”Musikalske billedfortællinger 

Er booket 

Orglet i Skjoldbjerg lånes ud til en fra Billund 

Fællesmøde med Y´s Men 14/4 - 19.30 i sognehuset. 

Konfirmandundervisning: SØ vil gerne have opbakning til at konfirmanderne bliver til kl. 

15.55 – bussen kører kl. 16.30 – vi bakker op. 

 

10. Præstegården – vi skal have lavet en plan for renovering, så vi kan få den med i budgettet. 

Udsat til næste gang. 

 



11. Budgetprocessen starter lige om lidt, hvad skal vi fokusere på 

Udsat til næste gang. 

 

12. Kirkegårdsvedtægter og priser 

Udsat 

 

13. Vedtage vedtægt for Kassereren 

Udsat 

 

14. Vedtage vedtægt for regnskabsfører 

Udsat 

 

15. Evt. 

Foredrag med ny biskop Elof Westergård – Give sognegård 18/2 kl. 19.00 

Cafe jydepotten inviterer til møde d. 26/2 kl. 18.30 – der skal tilmeldes d. 23/2 

 

Carsten Holmgaard 


