
Menighedsrådsmøde – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

Onsdag d. 27. april 2016 19-22 

Sted 

Vorbasse sognehus 

Udsendt:  

22. april 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; Susanne Østbjerg 
Bilag vedlagt: 

Åbne opgaver liste 

 

 

 

 
 
Referent:  

Carsten Holmgaard 
Fraværende 

 

Indkommet post: 

 

 
Dagsorden: 
 

 

1. Salme valgt af Ingrid Bech 

 

2. Fra sidste referater og kommentar til dagens dagsorden 

Vedr. våbenhuskaffe i Skjoldbjerg – JD aftaler endelig med Ernst Thomsen omkring det 

praktiske. 

Køkken i præstegård er blevet revet ned – gulv røg også ud – ser ud til at budget holder. 

 

3. Valg 2016  

Fælles opstillingsmøde dag for hele landet – tirsdag d 13/9 kl 19.30 i Vorbasse Sognehus 

Valgbestyrelse er nedsat 

Tager udgangspunkt i at der holdes separat møde i Skjoldbjerg – forslag d 14/9 kl 19.30 

 

Der laves et fælles skriv til listerne i Vorbasse med påmindelse om at der ligger en opgave 

med at finde kandidater. Ansvar cho og mm. 

De 3 rådsmedlemmer fra Skjoldbjerg er ansvarlige for Skjoldbjerg. 

 

4. Fra Sognepræsten ved/Anne Christine og Susanne 

 

Tak for hjælp til konfirmation fra ACB 

 



Nyt salmebogstillæg på vej– forslag fra SØ om at vi afventer nyt køb til 2017 hvor der 

kommer endnu et nyt forslag. 

Fordeling af arbejde mellem ACB og SØ er lavet for de næste 3 måneder. 

Afskedsgudstjeneste søn. 24/7 10.30. 

 

 

5. Udestående liste 

Gennemgået 

Salg af skov – der laves et lille udvalg af JD og CHO 

LKH ansøger om lov ved provstiudvalget. 

Vi får vurdering fra agriteam i Brørup, så vi har en mere ud over den vi har fået fra 

HedeDanmark. 

 

6. Provstesyn 

Gennemgang og beslutning om plan for udførelse. 

Projekt ”Ny præstegård” skal sættes i søen. Det er foreslået fra bygningssagkyndig i stiftet 

at der bygges nyt i stedet for at renovere. 

 

Algefjerner tage værksted/graverhus 

Dør til kirken 

Træværk graverhus og værksted 

 

Vorbasse sognehus – husk 5 års syn december 2017 – eksterne rådgivere skal benyttes. 

Ingen mangler 

 

Skjoldbjerg 

Ingen rapport indtil videre 

 

 

7. Gennemgang af tilbud vedr. lyd og bilede til Frihavnen v/Hans og Lone 

Lone tegnede og fortalte omkring 2 mulige tilbud fra hhv. Expert Grindsted og MAVT 

Expert-løsning er lig Filskov-løsning. 

Der indstilles at vi vælger Expert-løsningen, og laver en 5 års-aftale. 

 

8. Budget 2017 

Brainstorm og målsætning – gennemgang af oplæg til godkendelse ved næste møde 

 

Kurser MR, visionsdag 

Kirkegårdsdrift – automatisering, tax-træer – 10.000 kr 

Frivillige, højskoledag 



Samme antal arrangementer – kvalitet 

2 klasser konfirmation 

Kunstprojekt – sognehuset. 

Korarbejde, eksternt kor, Operabørn/kor 

 

9. Kommende arrangementer  

Menighedsmøde – input til Lone 

Kirkekoncert – 22/5 i Skjoldbjerg – annonce i ugevisen 

Ketty Hjøllund – sammen med høreforening og pensionistforening.20/9 

Adventskoncert – Skjoldbjerg gør det selv – børnekor/Lucia, overvejer om det flyttes til 1. 

søndag i advent. 

Vorbasse – forslag evt. gospelkor – forslag 2. el 3. søndag i advent. 

Højskoledag 

2. pinsedag – i haven hos Susanne. Menighedsrådet hjælper til. 

 

10. Nyt initiativ – Ensomhed 

BT sammen med Lily Jørgensen vil gerne starte op i sognehuset i starten af august. Der 

blev sagt ja til at det prøves af. 

 

11. Evaluering af arrangementer - udsat 

a. Fællesarrangement med Y’s men og KFUM/K 

b. Familiegudstjeneste 

c. Påskegudstjenester 

 

12. Fra kirkegården  - udsat 

a. Kisteløft 

b. Økonomi hække og sten til kirkegården 

 

13. Orientering fra medarbejdermøde 26. april 2016 – udsat 

 

14. Evt. 

Skov til salg?? 

 

Referent Carsten Holmgaard 

 

 

 

 


