
Menighedsrådsmøde – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

26. februar 2015 – 19-22 

Sted 

Vorbasse Sognehus 

Udsendt:  

23. februar 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: 

  

 

 
 
Referent:  

Carsten Holmgaard 
Fraværende 

 

Indkommet post: 

 

 
Dagsorden: 
 

 

 

1. Salme valgt af Susanne 

”Herre gør mit liv til bøn” 

 

2. Fra sidste referater og kommentar til dagens dagsorden 

Ingen kommentarer, godkendt 

 

3. Diskutere et aktuelt emne – 10 minutter. 

”Ny og gammel kirkemusik”. 

4. Kommende arrangementer 

Konfirmandweekend – 21.-22. marts 2015 

SØ sender mail som vi responderer på. Det bliver med et udgangspunkt som vi plejer at 

gøre, gåtur til Skjoldbjerg og forberedelse af søndagens gudstjeneste.  

Sogneindsamling: D 8/3 – på skinner med Anne Lise og Erling, som det plejer… 

 

5. Evaluering 

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

Fint arrangement, med god opbakning. 

 

29. januar – Foredrag for unge og forældre 

Godt foredrag, -der kunne godt ha været flere både forældre og folk udefra. 



Forslag at gøre noget lignende igen om 2 år, evt. sammen med skolen og KFUM og KFUK. 

 

6. Fra Medarbejderne 

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

Der er uklare meldinger på området. Vi henvender os til stiftet for at få klarhed. JD skriver 

til stiftet. 

Intet nyt fra stiftet. Vi rykker for svar JD 

Badeværelset i graverhuset er snart færdigt 

Der er plantet lindetræer. 

Referater skal sendes i løbet af en uge. 

Træer langs cykelsti og kirkegård – vi kigger på det i forbindelse med syn. 

 

7. Udviklingsplan for kirkegårdene i Skjoldbjerg og Vorbasse 

Rydning af forhæk og lægning af sten i stedet – vi fortsætter med det som tidligere. 

Vorbasse: Ønske om plan for nordøstlige del af kirkegården, der kommer ingen nye 

gravsteder her, derfor bliver det lidt ”øde” med tiden. Udkast fra Søren 

Skjoldbjerg: Der kommer flere urnebegravelser, vi har ikke et reelt urnegravsteds-område. 

Udkast  fra Søren  

 

8. Grandækning – differentierede priser? 

Der har været tur til Varde, og de har været her for at se vores måde at gøre det på. Der har 

været erfamøde med de øvrige gravere i kommunen. 

Vi holder fast i ens pris, der er generelt god tilfredshed med grandækningen. 

Det gælder om at pris og kvalitet hænger sammen 

 

9. Fra Sognepræsten 

Konfirmander: Der er lidt uro fra et par stykker – SØ har aftalt med Søren at de bliver sendt 

på kirkegården hvis der er problemer. 

Ønske fra SØ om at meddelelser bliver overtaget af kirkesangeren og bliver sagt lige før 

udgangsbønnen. Det skal aftales med personalet først. Vi er åbne for at prøve det i en 

periode evt. efter konfirmationen. Ansvaret for hvad der skal siges ligger hos SØ 

Der arbejdes på en opdatering af kirkebladet. 

Materiale som ligger i våbenhuset og i sognehuset – flyers i forbindelse med arrangementer 

– der ryddes løbende op af SØ og personale. 

Besøg i sognet fra konfirmander – uge 11 torsdag fra 14.30-15.30 

  

 

  

 

 



 

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

Vi skal ha startet diskussionen omkring planen for præstegården. Skal der renoveres eller 

skal der bygges nyt. 

Vi syntes stedet hvor præstegården ligger nu er det rigtige sted også for den fremtidige 

præstegård. 

Der kommer snart nogle relativt store renoveringer. Køkken, gulve, varmesystemet, tag- og 

tagkonstruktion, mm. 

Udvalg nedsat: MM, EJ, HR og LKH 

 

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

Hvad er vigtigt, hvad skal prioriteres i 2016 

Konfirmander, Unge familier arrangementer, Højskoledag, frivillig fest-arrangement, 

kirkegårdsudvikling, præstegårdsrenovering, orgel, ”kirke” i sognehuset (lyd), hjemmeside- 

sikkerhed-layout-vedligehold 

Vigtigt at præstegårdsrenovering prioriteres nu, for at komme med i rækkefølgen i 

provstiet. 

 

12. Nyt fra Sognehusudvalget 

Der er ændret på udlejningsbetingelser for sognehuset. 

Der er lavet aftale så vi ikke konkurrerer med kroen. 

Vi ansøger om støtte til et nyt el-klaver ved Vorbasse Fonden 

Der aftales møde med MAVT så vi alle har viden om hvordan lokalerne/teknikken virker. 

Søren og co. overtager bookning af lokaler. 

Vi har undersøgt muligheden for at få nøglebrikker registreret, så vi ved hvem der har 

hvilken brik. Det vil være relativt dyrt. 

 

13. Revisionsprotokolat vedr. kasse og beholdningseftersyn af 19/12 2014 

Oplæst af LKH 

Godkendt 

 

14. Evt. 

Dato for kirkesyn – doodle af LKH 

Sammenfald af datoer med ”Kristendom for voksne” som er sat til 3. tirsdag i sept, okt, 

nov. Menighedsrådsmøde d. 15/9 flyttes til 16/9 

Præsteskoven: Vi har fået kommentarer fra skovfoged omkring ideer til brug af skoven. 

 

 

Referent Carsten Holmgaard 


