
Menighedsrådsmøde – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

Torsdag d. 21. januar 2016 19-22 

Sted 

Skjoldbjerg Kirkehus 

Udsendt:  

15. januar 2016 

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

Åbne opgaver liste 

 

 

 

 
 
Referent:  

Carsten Holmgaard 
Fraværende 

Michael Madsen og Anne Christine Benner 
Indkommet post: 

 

 
Dagsorden: 
 

 

1. Salme valgt af Carsten Holmgaard, ”i sne står urt og busk i skjul”. 

 

2. Fra sidste referater og kommentar til dagens dagsorden – ingen kommentarer 

 

3. Aktuelt emne 

 

4. Fra kirkegården  

Lydanlæg – reservedel på vej. 

Årets projekt: rydde forhække, snak om at benytte sig af minigraver – får en pris hos Mads 

Madsen. 

OK til at male køkken og kontor i graverhus. 

Fået tilbud fra Pro Kirkekomfort fra Lindknud, på at skifte ledpærer i lysekronerne ud – 

investering på ca. 14.000 kr. – tilbagebetaling på ca. 3 år. 

Vi får et andet tilbud fra DanSand til næste møde. 

Fået tilbud fra ergoterapeut ”Ømme muskler” start 2. marts -  3 timer a 800 kr. 

I forbindelse med kisteløft mm. 

Klaver bliver stående i kirken – der syes dækken, så støv holdes ude. 

 

 



5. Fra Sognepræsten 

Konfirmand besøg 

De personer som står på listen over ”besøgsvenner” skal kontaktes ACB 

 

Musikalsk legestue  - fået forespørgsel, vi tænker det ikke som en mulighed pt. 

Konfirmandweekend – vi skal være opmærksom på at weekenden er der. 

Kirkebladet  - forespørgsel omkring begravelsesspørgsmål til kirkebladet – vi tager det med 

på hjemmesiden. 

Vi har set udkast til nyt kirkeblad – prøvetryk fra Mette Voldmester, generel tilfredshed med 

det udtryk bladet giver. Vi siger OK til Mette. Der skal undersøges m.h.t. opsigelse, HR 

undersøger via SØ. 

 

Der er givet dispensation til Billund Kommune, at konfirmandundervisningen kan blive en 

del af skoletiden, hvilket betyder at de unge kan komme til undervisning lidt tidligere end 

det før har været muligt. 

 

6. Udestående liste 

VI har fået 40.000 kr. fra Vorbasse-fonden til at kunne sende lyd fra kirken til Frihavnen. 

Diskussion omkring valg af løsning. 

Aftalt møde med MAVT. LKH deltager 

Efterfølgende møde med Kim fra Expert for at få deres løsning præsenteret. LKH aftaler. 

 

Præstegård – syn d. 29/3. Fint hvis vi kan have noget klar omkring vores planer omkring 

nybyggeri denne dag. 

Fået tilbud til renovering af køkken i præstegården. 

 

Klaver til sognehus og bogvogn købt 

Talerstol til sognehuset købt –”produktudvikles” så den bliver stabil. 

Brikker til indgang sognehus – vi afventer indtil videre. 

 

7. Orgel renovering – rapport modtaget 

Udsættes til næste møde. 

 

8. Kirkebil – hvem og hvorfra? 

Drøftelse endte ud i følgende: Folk skal bo indenfor kommunegrænsen og være medlem af 

folkekirken. 

 

9. Kirkekoncert – forslag  

Kor fra Grindsted forslag til forårskoncert, datoer sendes til aktivitetsudvalget. LKH 

 



 

10. Kommende arrangementer 

Skjoldbjerg Kirkes fødselsdag 24. januar kl. 14. 

Boller og kakao serveres JD 

Familiegudstjeneste 3. februar kl. 17 

Fastelavnstema – Lasagne – Larm - og Liv 

Kristendom for voksne 18. februar kl. 19.30 

Heinrich Petersen 

Salmestafet 23. februar kl. 19.30 

Bente Tofte mm, Sonja bager kage 

Temadag 6/2 i Vorbasse kl 9.00-15.00. 

 

11. Evaluering af arrangementer 

Juleuddeling – liste laves over hvem der skal aflevere, så der ikke er tvivl. Ligger ved 

blomsterne i sognehuset. 

Julegudstjenester 2015, rigtig godt besøgt, og flot gudstjeneste af ACB 

Adventskoncerterne. Gode oplevelser og flotte koncerter begge steder. 

I Skjoldbjerg skal der gøres opmærksom på at der er kaffe i kirkehuset. 

Dejlig omtale af arrangementet i avisen og flotte plakater  

Juletræstænding i Skjoldbjerg – god ide og arrangement. 

Højskoledag: Godt arrangement, sluttede lige sent nok, personalet vil gerne stille borde 

op inden – de skal have besked. 

 

Arrangementer generelt: Bestemmes i udvalget hvor og hvordan der annonceres og laves 

omtale. CHO for besked på dette af udvalget, er man i tvivl i udvalget så aftal med CHO 

 

Gudstjeneste på Grindsted Sygehus - Forespørgsel fra Provst Lillian Tyrsted om at 

benytte sig af præster og organister fra provstiet. 

Vi er positive over for forslaget og undersøger hvad vi kan tilbyde. LKH og JD 

 

12. Evt. 

I forbindelse med sangaftner på FRIHAVNEN er der udfordringer med at borde skal flyttes 

rundt. IB skal have hjælp, skal være der senest 18.30 

Der laves aftale liste omkring hjælp til arrangementet. 

Kort til Brugsen: Debetkort i stedet for ”nr. som siges ved køb”. Besluttet hvem der skal 

have kort. 

 

Carsten 



  

 

 

 

 

 

 


