
Menighedsrådsmøde – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

26. marts 2015 19-22 

Sted 

Skjoldbjerg Kirkehus 

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: 

 18 – Åbne opgaver liste 

4-  vedtægt for Kassereren 

5 – vedtægt for regnskabsfører 

 

 
 
Referent:  

Susanne Østbjerg 
Fraværende 

 
Indkommet post: 

 

 
Dagsorden: 
 

 

1. Salme valgt af Lone – Holger Lissner: Det er påske! Alting springer ud.  

 

2. Fra sidste referater og kommentar til dagens dagsorden 

 

3. Diskutere et aktuelt emne – 10 minutter. Fællesskab v. gudstjenester 

 

4. Åbne opgaver-  

Gennemgået og status opdateret 

 

5. Kommende arrangementer 

Skærtorsdag i Skjoldbjerg – praktisk aftalt 

Fællesarrangement - Arne Mariager onsdag d. 14 april i sognehuset – praktisk aftalt 

Menighedsmøde 26. april efter højmesse kl. 10:30. Kirkefrokost. Praktisk aftalt 

Carl Nielsen 7. maj – annoncering mv. aftalt 

Sangaftener på frihavnen skal opdateres på kirkens kalender.  

Sogneudflugt – aktivitetsudvalget holder møde lige efter påske. 

 

6. Evaluering 

Konfirmandweekend 



Godt hold, lille hold – gør alting meget nemmere. God gudstjeneste, konceptet holder, god 

vandring, morgenmad kl. 7:30 fremover. Kage til ”forældremøde” er for sødt, vi kunne 

bede forældre om at tage lette frokostretter med i stedet. 

 

Familiegudstjeneste 

FLOT og bredt fremmøde ca. 90. fornemt med dessert. Der var overskud. Godt med 

aktivitet i sognehus. Dejligt med spejdere og mini’er. Godt indhold i kirken. 

 

7. Fra Medarbejderne  

Medarbejdermøde – Lone refererde. 

 

Vi har fået svar fra stiftet på spørgsmål om løft af kister. Svaret medsendes som bilag til 

næste møde, hvor vi træffer beslutning om fremtidig praksis 

 

På kirkegården: Der er blevet plantet stedmoderblomster. Hækklipningen er i gang, det 

sker lidt i etaper, da vores midlertidige løvsuger ikke suger i vådt vejr. 

 

Visionsplan:   

Skjoldbjerg, der kunne etableres urnegravsteder i ”georginebed” ud for kirkens indgang.  

I Vorbasse, skal der kigges på området nord-øst for kirken, efter pinse graver-erfa-gruppen 

møde i Vorbasse, og Søren vil tage gruppen med til dette område for at få gode idéer. 

Planerne for området sættes på dagsordenen i august 

 

8. Fra Sognepræsten 

Kirkeblad 

Hver blad koster 6000 at få sat op hos Graphic Care, tryk 3x5.843/1x4.868 

Graphic Care, har tilbudt at lave nyt layout for ca. 10.000.- Det synes vi er mange penge, og 

vi sætter lige processen på standby, og ser, om den evt. skal på budgettet. 

Lone kontakter Mette Voldmester for pris på opsætning af kirkeblad. 

 Susanne kontakter alternativ grafiker for priser. 

 

9. Regnskab 2014  

Ejnar Kudsk deltager fra kl. 21.  

Årsregnskab 2014 med flg. id: ”Vorbasse-Skjoldbjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34759464, 

Regnskab 2014, Afleveret den  26-03-2015 23:11” blev enstemmigt godkendt. 

 

10. Hjemmeside – vi har en ny hjemmeside i budgettet, så vi skal have nedsat et udvalg, der 

vil arbejde med dette. 



Vi nedsætter udvalg: Lone, Michael, Eva, Susanne 

 

11. Vedtage vedtægt for Kassereren 

Vedtægt godkendt 

 

12. Vedtage vedtægt for regnskabsfører 

Vedtægt godkendt 

 

13. Evt. 

Der indkøbes gaver til konfirmander 

Der skal aftales vagt i Sognehuset til konfirmationer 

  

 


