
Menighedsrådsmøde – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

6. maj 2015 19-22 

Sted 

Skjoldbjerg Kirkehus 

Udsendt:  

28. april 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: 

Åbne opgaver liste 

19- kirkegårdsvedtægt – Vorbasse 

20 – Kirkegårdsvedtægt - Skjoldbjerg 

 

 

 

 
 
Referent:  

Carsten Holmgaard 
Fraværende 

Jens Dalgaard fraværende fra punkt 1-7 
Indkommet post: 

Dagsorden: 
Salme valgt af Ingrid 

 

1. Fra sidste referater og kommentar til dagens dagsorden 

Tilføjelse til punkt 7 omkring konfirmationerne. 

 

2. Diskutere et aktuelt emne – 10 minutter. 

”Guds eller Folkets Kirke” 

 

3. Åbne opgaver - Status  

Åbne opgaver gennemgået -  

Gennemgået og opdateret. 

 

4. Kvartalsrapport – til godkendelse 

Gennemgået og godkendt. 

 

5. Kommende arrangementer 

Carl Nielsen 7. maj – aftaler på plads 

Sogneudflugt 9/6 – Kolding - Geografisk Have og Brændkærkirken: OK med rundvisning i 

kirken, evt. også organist. SØ 

Geografiske Have, guidet tur og kaffe på restauration. 

Afgang fra sognehuset kl. 13.00 

Borddækning kl. 17.00 til aftenspisning. 



2. pinsedag i præstegårdshaven – konfirmanderne hjælper til, minikonfirmander synger, 

Spejderne hjælper til med alter SM 

Kristian Hansen – hjælper med lyd 

IB, EJ, LK, MM kommer og hjælper 

SØ Ansvarlig 

Salmemaraton onsdag d. 10/6  

Jens Pradsgård spørges om at fortælle om kirken. SØ -IB bager, Birgit og Lone ansvarlig for 

salmer sammen med SØ 

6. Evaluering - Menighedsmøde 

Fremmøde ca. 45 

LK gav et godt referat af hvad der er sket i årets løb i menighedsrådet. 

 

Der blev spurgt ind til følgende: 

Tidsperspektiv for gudstjeneste og lyd til Frihavnen. 

Pris: 50.000 - oplagte ansøgningssteder: Lego fonden og Vorbasse Fonden 

 

Diskussion om prisen på udlejning til receptioner – hvad er rimeligt. 

Der går nemt 2-3 timer med rengøring samt ekstra time med at introducere 

Vi blev enige om at fastholde det aftalte. 

 

Diskussion om nedlagte gravsten – forslag om at alle bliver sat og bliver bevaret. 

Forslag om at de bevares i 100 år 

Der er 7-8 gravsten som udløber hvert år. 

 

Notat til næste kirkeblad som opfølgning på mødet 

 

Konfirmationerne  

Gået fint med årets konfirmationer hhv. St. Bededag og søndag. 

Debat omkring hvordan konfirmationerne skal ligge fremadrettet. 

Forslag til løsning på næste møde hvor beslutning træffes. 

Oplæg fra LK, SØ og CH 

 

7. Budget 2016 til vedtagelse  

Budget enstemmig vedtaget 

 

8. Fra Medarbejderne 

Ruder kittes i kirken 

Brandmateriel - brandtæppe og co2-slukker til sognehuset – SM  



Fundet en løvsuger SM 

9. Løft af kister – vi har fået et svar fra stiftet, hvad gør vi nu? 

Udsat 

 

10. Fra Sognepræsten 

Orientering om præstegårdssyn:  

 

Konfirmandundervisning 2015/16 okt, nov, jan, febr marts og april – start 1. okt. 14.30-

16.00 om torsdagen.  Søndag d. 13/9 ”Hvorfor gør vi sådan gudstjeneste og indskrivning” 

 

11. Fra synet. 

Referat på vej 

 

12. Urnegravsteder – Skjoldbjerg  

Udsat 

 

13. Salg af Præsteskoven 

Der er kommet en salgsopstilling omkring skoven. 

Skoven er tilknyttet præstegården 

Kan kun købes af en som har en landbrugsejendom/landbrugspligt  i forvejen. 

Giver en udfordring i forhold at kunne sælge 

 

Det besluttes at skoven sættes til salg. 

 

14. Kirkegårdsvedtægter for Vorbasse og Skjoldbjerg 

Gennemgang 

Udsat 

 

15. Evt. 

Gaveregulativ – privat 

Udsat 

Konfirmation – hvordan er det nu de fordeler sig. 

 

KFUM og KFUK´s jubilæum d.6/6 2015 blev nævnt, LK deltager officielt fra rådet 

 

 

 

 

 


