
Menighedsrådsmøde – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

Tirsdag d. 15. marts kl. 19-22 

Sted 

Skjoldbjerg Kirkehus 

Udsendt:  

10. marts 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; Ejnar Kudsk 
Bilag vedlagt: 

Åbne opgaver liste 

 

 

 

 
 
Referent:  

Carsten Holmgaard 
Fraværende 

 

Indkommet post: 

 

 
Dagsorden: 
 

 

1. Salme valgt af Anne Christine 

 

2. Fra sidste referater og kommentar til dagens dagsorden 

ingen kommentarer 

3. Skjoldbjerg Kirkes udvikling 

Brainstorm 

Vi prøver til med Skumrings/fyraftensgudstjenester, evt. med forskellige præster. 

Ligger også godt for deltagelse fra Billund 

Våbenhuskaffe. 

Forårskoncert d. 22/5 flyttes evt. til Skjoldbjerg 

Børnekor – undersøges om der er mulighed for at kunne starte det op. 

 

 

4. Behandling af Provstiudvalgets bemærkninger til revisionsprotokollat vedr. årsregnskab 

2014 

Behandlet og godkendt uden bemærkninger. 

 

5. Behandling af revisionsprotokollat vedr. beholdningseftersyn foretaget d. 8. december 

2015 

Behandlet og godkendt uden bemærkninger 



6. Behandling og godkendelse af årsregnskab 2015  

Vorbasse Skjoldbjerg sognes menighedsråd CVR-nr. 34759464, regnskab 2015 afleveret d. 

15/3 2016 kl. 21.16, blev godkendt. 

 

 

7. Fra kirkegården  

a. Efterkalkulation – Gran  

Udgifter på 182.000 kr. indtægter på 188.000 – overskud på ca. 6000 kr.  

b. Provstesyn – d 29/3, kl. 9.00-16.00 Aftalt hvem der kommer. 

c. Temaaften – Grindsted for gravere og menighedsrådsmedlemmer 17/5  

d. Sognehus – udfordringer med lyden - MAVT på sagen, vi skal have arrangeret et 

brugermøde april/maj 

e. Præstegård 

Vi har et budget på ca. 130.000 kr. til køkken. Fået tilbud fra Susanne.  

 

8. Fra Sognepræsten ved/Anne Christine 

Minikonfirmander – der er nu 17 deltagere. 

Margit Ravn er nu medhjælper og det fungerer godt. 

Rigtig god konfirmandweekend – ros til alle deltagere for en god weekend og ikke mindst 

gudstjeneste. 

Fordeling af arbejde mellem SØ og ACB er sket 

Konfirmanddag d. 7. april – efter kl. 13.30 skal de rundt og besøge forskellige mennesker i 

sognet. 

 

9. Udestående liste 

Udsat til næste gang. 

 

 

10. Kommende arrangementer 

Påske 

 Skærtorsdag i Skjoldbjerg 

Styr på programmet, ACB sender info til CHO omkring omtale. 

Information om øvrigt program for påsken 

Fællesarrangement med Y´s Men og KFUM og KFUK - OK 

 

11. Evaluering af arrangementer 

a. Konfirmandweekend  

Godt arrangement 

b. Sangaften – KØRSEL 



OK 

c. Sogneindsamling. 

Anne Lise Andersen stopper som ansvarlig for indsamlingen, sendes en tak LKH 

Vi sender en tak til Sparekassen Kronjylland for at vi kunne bruge deres lokaler. 

Der skal ikke være kirkekaffe den dag. 

 

12. Valg 2016 – hvad er situationen – hvem ved om de genopstiller? 

Diskuteret – flere overvejer situationen. 

 

13. Forslag til fællesarrangement med høreforeningen med Ketty Hjøllund fra Grindsted 

En opgave for arrangementsudvalget. 

14. Evt. 

Kor til adventskoncert– sættes på til næste gang 

 

Referent Carsten Holmgaard 

 

 

 

 

 

 

 


