
Menighedsrådsmøde nr. 1/2017– Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

Torsdag 05-01-2017 Kl. 19-22 

Sted 

Vorbasse sognehus 

Udsendt:  

22-12-2016 

Deltagere:  
Erling Jensen, Jens Dalgaard, Birgit Thomsen, Lisbeth Jensen, Peter Kim Borg, Jytte Pedersen, Klaus 
Vilstrup, Gitte Bennebo, Susanne Østbjerg Kargo, Søren Madsen, Karin Saugmann. 
Bilag vedlagt: 

MR Funktioner og udvalg 

 
Referent:  

 
Fraværende 

 

Indkommet post: 

 
 
 

Dagsorden: 

1. Salme valgt af Birgit 

Birgit havde valgt salme 250 ”Dejlig er den himmelblå” 

 

2. Fra sidste referat og kommentarer til dagens dagsorden 

Ingen kommentarer til sidste referat 

3. Hvordan gør vi, hvordan kommer vi godt i gang 

Karin lagde op til en kort debat omkring hvordan vi som nyt menighedsråd får startet op på 

menighedsrådsarbejdet. 

Punkter til dagsorden sendes 10 dage før således at dagsorden kan sendes ud 7 dage før 

næste menighedsrådsmøde. 

 

4. Udvalg og opgaver (se bilag MR funktioner og udvalg) 

Valg til udvalg: 

a. Aktivitetsudvalg 

Erling, Gitte, Birgit, Peter 

 

b. Gudstjenesteudvalg 

Klaus, Lisbeth, Erling, Gitte, Karin 

 

c. Kirkebladsudvalg 

Klaus, Birgit, Jytte, Eva 

 

d. Konfirmandudvalg 

Lisbeth, Jens, Peter, Gitte, Karin, Susanne 



 

 

e. Præstegårdsudvalg 

Klaus, Erling 

 

f. Sognehusudvalg 

Er pt. Ikke aktuelt. 

 

g. Kirkegårdsudvalg 

Alle i rådet. 

 

h. Jubilæumsudvalg – Skjoldbjerg kirke 100 år 

Klaus, Gitte, Birgit 

 

i. Byggeudvalg – med henblik på opførelse af nyt præstegård 

Erling, Jytte, Jens, Karin, Birgit, Klaus 

 

j. Sociale medie udvalg 

Peter, Jens, Eva, Susanne 

 

RAMS 

Jens 

 

5. Behandling af provstiudvalgets kommentarer til revisionsprotekollatet v/Jytte 

Regnskabet for 2015 godkendes uden bemærkninger. 

Vi har behandlet provstiudvalgets kommentarer til revisionsprotekollatet- 

 

6. Kommende arrangementer 

Sangaftener på Frihavnen 2017 

 

Højskoledag den 28/1 – aflyses 

 

Skjoldbjerg kirkes fødselsdag 22/1 – Holdes som børnefødselsdag. 

Eftermiddagsgudstjeneste med boller og varm kakao efterfølgende. 

Birgit, Gitte og Klaus. 

 

Salmestafet 23/2 – Søren Madsen og Kurt Tønning. Birgit bager.. 

  

Familiegudstjeneste 7/2 – Bliver planlagt d. 11/1. af gudstjenesteudvalget. 

 

Sogneindsamling 12/3 – Birgit og Erling er tovholdere. 

Fællesarrangement 4/4 (med Y-mens og KFUM og KFUK) – Birgit er tovholder. 



Menighedsmøde 23/4  

 

 

7. Evaluering af arrangementer og julen 

1. søndag i advent i Skjoldbjerg. 

Godt arrangement, god start med de 9 læsninger. Dejligt med koret. 

 

2. Julekoncert i Vorbasse kirke. – mere gospel end jul. Sange på engelsk. Gav ikke helt 

samme julestemning.  Godt arrangement, mulighederne taget i betragtning. 

Punktet vil være på til næste gang. 

 

3. Julegudstjenesterne gik godt. Fin forbindelse til Frihavnen.  

Lisbeth holder kontakten til Marius ang. Trompet til julegudstjenesterne fremover.   

 

4. Kun en julegudstjeneste i Vorbasse 1. juledag. 30-40 deltog 

Ligeledes også kun en 2. juledag formiddag i Skjoldbjerg. 

 

5.  Nytårsdag var en hyggelig gudstjeneste med hjemmebagt og portvin efter 

gudstjenesten. 

 

8. Kollektliste v/Susanne 

Kollektlisten blev gennemgået. Wutomi Agri blev valgt som kirkeårets projekt. 

 

9. Orientering om salg af præsteskoven v/Jens 

Jens orienterede om 2 vurderinger samt at det skal i udbud da det er offentligt 

ejendomssalg. Karin, Birgit, Jytte og Jens gennemgår de indkomne bud når den tid 

kommer. 

Det er besluttet at indgå en skov-aftale ved Hede-Danmark i stedet for den nuværende 

aftale. 

 

10. Mødeplan – planlægning af møder resten af året – husk Kalender: 
Tirsdag den 24. januar /Vorbasse 

Torsdag den 2. marts /Skjoldbjerg 

Tirsdag den 21. marts /Vorbasse 

Torsdag den 20. april /Skjoldbjerg 

Tirsdag den 9. maj (Skal vi være fuldtallige) /Vorbasse  

Torsdag den 8. juni /Skjoldbjerg 

Tirsdag den 29. aug. /Vorbasse 

Torsdag den 21. september /Skjoldbjerg 

Tirsdag den 24. oktober /Vorbasse 

Torsdag den 23. november (Skal vi være fuldtallige) /Vorbasse 

 



Forslag om rundtur og at få hilst på personalet d. 2 marts og d. 21 marts i henholdsvis 

Skjoldbjerg og Vorbasse. 

 

11. Information om personale v/Søren 

De 3 vise mænd har Eva lavet hjemme og brugt sin fritid på det. Det har været et godt 

trækplaster og givet meget omtale. 

Punktet kommer igen på næste dagsorden 

12. Teknik v/Søren 

Lister og vejledninger ligger ved AV rummet og ellers ved de forskellige maskiner. 

 

13. Opgave liste v/Karin 

Udskydes til næste møde 

 

14. Eventuelt 

   

 


