
Menighedsrådsmøde – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

Tirsdag d. 10. maj 19-22 

Sted 

Vorbasse sognehus 

Udsendt:  

4. maj 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, Lisbeth Jensen, 

(suppleant) 
Bilag vedlagt: 

Åbne opgaver liste
 

Referent:  

Susanne Østbjerg Kargo 
Fraværende 

Carsten Holmgaard 

Indkommet post: 

 

 
Dagsorden: 
 

 

1. Salme valgt af Susanne Østbjerg 

Grøn er vårens hæk 

 

2. Fra sidste referater og kommentar til dagens dagsorden 

Overvejelser om muligheden for at sende signal ud til alle lejligheder på Frihavnen, efter kommentar på 

menighedsmøde. 

Våbenhuskaffe i Skjoldbjerg starter omkring 1. juli.  

 

3. Beslutning om Præstegårdens fremtid 

Menighedsrådet beslutter, at der arbejdes hen imod at opføre ny præstegård på den nuværendes 

placering. 

 

4. Valg 2016  

PR-materiale fra valgportal skal passes til og bruges lokalt.  

 

5. Fra Sognepræsten ved/Anne Christine og Susanne 

Overvejelser om rådighedstid for kirkesanger og organist. 

Susanne vil gerne have hjælp fra rådet til at tage imod konfirmander og forældre til indskrivning i 

august. 

 

6. Udestående liste 

Gennemgået, intet nyt. 

 

7. Provstesyn 

Skjoldbjerg delen. 

Vi mangler stadig synsreferat fra provstiet 

Glamluger i Vorbasse skal skiftes.  

 



8. Budget 2017 – oplæg udsendt – TIL godkendelse 

Ejnar Kudsk deltager i dette punkt 

Budget er gennemgået 

Budget 2017 afleveret 10. maj 2016 kl. 20:42 blev godkendt. 

 

9. Kommende arrangementer  

Kirkekoncert – 22/5 i Skjoldbjerg 

Ketty Hjøllund – sammen med høreforening og pensionistforening 

Ændret til 20/9 

Adventskoncert: 

Gospelkoret Living Joy i Vejen bookes til julekoncert 3.søndag i advent d. 11. december kl. 19:00.  

2. pinsedag – i præstegårdshaven 

Brugeraften – sognehuset 

Der fastsættes en dato i september. 

Sogneftermiddag 7/6 

Pastor emeritus Michael Nielsen 

 

10. Evaluering af arrangementer  

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

Annette Due Madsen, godt besøgt, stof til eftertanke, men også efterlysning om mere ”pondus” 

b. Familiegudstjeneste 

Intet at bemærke 

c. Påskegudstjenester 

Det nuværende koncept fungerer fint, intet at bemærke 

 

11. Menighedsmødet – feedback herfra. 

Få kommentarer, bortset fra ønsket om at kunne sende gudstjenester til de enkelte lejligheder på 

Frihavne, opfordring til pr omkring MR-valg og forslag til frivilligheds”bank”. 

 

12. Fra kirkegården   

a. Kisteløft 

Menighedsråd ønsker at ansatte v. kirken løfter mindst mulige på kister, men giver tilladelse, hvis 

der opstår akut behov. Alle ansatte på kirkegården deltager i 2-dages kursus om ergonomi på 

folkekirkens kirkegårde. 

b. Lyd i sognehuset,  

Vi har fået tilbud på nyt headsæt til sognehus/præst. 

c. Temaaften,  

Søren (og Lone) deltager 

 

13. Orientering fra medarbejdermøde 26. april 2016  

Et godt råd til nyt MR-råd er at arrangere et møde mellem ansatte og nyt råd kort tid efter valget, så alle 

ved, hvem vi er. 

 

14. Evt. 

Der er kommenteret på, at døren til sognehuset åbner lidt voldsomt udad. Vi kigger på problemet. 


