
Menighedsrådsmøde – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

Torsdag d. 25. februar 2016 19-22 

Sted 

Vorbasse sognehus 

Udsendt:  

21. februar 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 

Orgel i Vorbasse – rapport ved Krebs 

 

 

 

 
 
Referent:  

Lone Hansen 
Fraværende 

Carsten Holmgaard fra punkt 5 

Indkommet post: 

 

 
Dagsorden: 
 

 

1. Salme valgt af  Hans Ravn – nr. 2 

2. Fra sidste referater og kommentar til dagens dagsorden 

ingenting 

3. Visionsdag – opfølgning og beslutte næste skridt – 1 time. 

Vi arbejder videre med Skjoldbjerg Kirkes udvikling 

Birgit arbejder videre (fra april/maj) med frivillighed omkring formiddagstræf for ensomme 

og andre interesserede i sognet. Inddrager andre interesserede. 

 

4. Fra kirkegården  

a. Led pærer (fra sidste referat) – investering kr. 18.000 fra Prokirkecomfort – vi 

undersøger om vi har pengene i budget. Vi har checket kvaliteten og enige om at 

det ser godt ud. 

b. Differentierede priser på grandækning er nu muligt – Søren skriver et stykke til 

kirkebladet 

c. Løvsuger – smid den gamle ud. 

d. Digitalt kirkegårdskort startede i Skjoldbjerg og Vorbasse i disse dage.  

e. Grønne affaldscontainer (stor) – vi får en nyere. 

f. Knage i køkkenet - ok 



g.  

 

5. Fra Sognepræsten ved/Anne Christine 

Minikonfirmand startet i denne uge – vi håber der kommer flere  

Konfirmander på besøg – 7. april 

Påskespil med konfirmander holdes internt 

 

6. Udestående liste 

Orientering fra møde med MAVT 

7. Orgel renovering – rapport modtaget 

Vi arbejder videre med projektet. Vi foreslår at tage en anden konsulent ind – anden 

vurdering. 

 

8. Kommende arrangementer 

Konfirmandweekend. 

ok 

Kristendom for voksne 

9. Evaluering af arrangementer 

 

a. Familiegudstjeneste 

b. Salmestafet 

c. Kristendom for voksne – Godt arrangement 

d. Fødselsdag i Skjoldbjerg – 2 borde 

 

10. Godkende revisionsprotokollat 2014 

Godkendt 

11. Evt. 

 

Køkken -  Michael arbejder videre med at skaffe tilbud hjem også fra smed. 

Sangaften -   

Talerstol – Hans Produktudvikler på det.  

Provstesyn – bygningssagkyndig  

 

 

Venlig hilsen  

Lone 

 

 

 

 


