
Menighedsrådsmøde – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

16. juni  2015 19-22 

Sted 

Vorbasse Kirkehus 

Udsendt:  

13. juni 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 

 

 

 

 
 
Referent:  

Carsten Holmgaard 
Fraværende 

JD fraværende under punkt 1-4, LKH fraværende fra punkt 1-7 
Indkommet post: 

 
Dagsorden: 
 
Salme valgt af Jens Dalgaard 

 

1. Fra sidste referater og kommentar til dagens dagsorden 

Intet af notere. 

 

2. Diskuter et aktuelt emne – 10 minutter. 

Til næste gang og i efteråret – et aktuelt emne – kirkepolitisk el. lign.,  

3. Åbne opgaver - Status  

Besluttet at købe borde/bænke sæt MM. 

Varmerør i Skjoldbjerg kirke er renset. 

Øvrige punkter gennemgået. 

 

4. Evaluering 

Carl Nielsen 7. maj 

Fin aften, meget dygtige musikere. – godt der er mulighed for fællessang 

Sogneudflugt 

Rigtig god dag, ca. 30 på tur, 36 til spisning. 

Vigtig at vi har et kirkelig element i udflugten 

I 2016 er vi hjemme i Vorbasse. 

 

2. pinsedag i Haven 



Rigtig fin gudstjeneste. Godt med involvering af minikonfirmander og konfirmander. 

Ca. 100 deltagere 

Salmemaraton 

Ikke for mange – ca. 30, ligger lidt for sent på året. 

Vi har en igen til efteråret i Skjoldbjerg. 4/11 2015 

 

5. Kommende arrangementer 

Markedsgudstjeneste torsdag d. 16/7 kl. 11.00 i pubben 

Som vi plejer, personalet hjælper til. 

Indskrivning konfirmander 

13/9 2015 – sammen med ”hvorfor gør vi sådan gudstjeneste” 

Familiegudstjenester – d 2/9 2015 – ”Høst og hamburgerryg” 

Fællesarrangement med Y´s Men og KFUM og KFUK. – dato d. 12/4 2016 – Anette Due 

Madsen fra København 

Salmemaraton 4/11 2015 

Salmestafet – Forslag 13. el 27/10 2015 

 

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

I tilfælde af for få bærere – i nødstilfælde, må ansatte være behjælpelig med at bære kisten. 

Ifølge vores forsikring er ansatte dækkede 

Der skal instrueres i kisteløft – forslag til kursus for ansatte evt. i provstiet, lokalt kunne vi få 

en fysioterapeut til at komme og instruere. 

Der laves en procedure omkring emnet til medarbejderne. LKH, JD 

 

7. Fra Sognepræsten 

Julegudstjenester 2015.  

Juledag i Vorbasse kl. 10.30 – ingen gudstjeneste i Skjoldbjerg juledag. 

Forslag til fællesgudstjenester for Hejnsvig og Vorbasse pastorater. 2. juledag kl. 10.30 i 

Vesterhede/Hejnsvig, julesøndag d. 27/12 i Skjoldbjerg kl. 10.30,  

Møder – aftales under mødet 

 

8. Konfirmation – hvilken struktur skal vi køre med fremover.  

 

Der er stort ønske om at så mange som muligt konfirmeres St. Bededag. 

Forslag til Struktur er følgende:  

 

1. Ved 1 klasse i årgangen er der konfirmation kl. 9 og kl. 11 i Vorbasse og kl. 13 i 

Skjoldbjerg - Store Bededag 



2. Ved 2 klasser i årgangen. Konfirmeres A klassen kl. 9 og kl. 11 i Vorbasse kirke og 

Skjoldbjerg-elever fra begge klasser konfirmeres kl. 13 i Skjoldbjerg kirke – St. Bededag 

B klassen konfirmeres søndagen efter Store Bededag kl. 9 og kl. 11 i Vorbasse Kirke. 

 

Gælder fra skoleåret 2017/2018 

 

9. Urnegravsteder – Skjoldbjerg 

Vi siger ja til forslaget. Der laves skitser af SM som forelægges provstiet.  

 

10. Kirkegårdsvedtægter for Vorbasse og Skjoldbjerg v/Søren Madsen 

Udsat til næste gang 

 

11. Vejledninger til begravelser v/Søren Madsen 

Hæftet” Vejledning ved dødsfald og valg af gravsted” gennemgået og tilrettet. 

SØ og LKH korrekturlæser. Godkendes ved næste møde. 

 

12. Ringe regler – hvornår starter vi med at ringe ved gudstjenester, begravelse? 

Ved en 9 gudstjeneste kl. 9 eller før kl. 9, så bedeslagene ca. lyder kl. 9? 

Udsat 

 

13. Kirkegården – det nordøstlige hjørne i Vorbasse  

Søren og co. Har nu haft besøg af kolleger fra provstiet. Det gav ikke så meget 

inspiration, men Søren har alligevel et forslag til at gøre området smukkere. 

Udsat 

 

14. Valg af vikarpræst – Vi får ansøgningerne i uge 32, så jeg vil foreslå at vi mødes i uge 33 

for at udvælge til samtale. Samtalerne finder så sted i uge 34, hvor alle forhåbentlig er 

tilbage fra ferie.  

Ansøgningerne uddeles af Lone kort efter modtagelse i uge 32. 

Forslag til møde i uge 33 onsdag d. 12. august kl. 19-21 udvælgelse og samtaleskema 

Forslag til møde i uge 34 – tirsdag d. 18. august kl. 16.30 – 22 – samtaler og afklaring  

 

15. Evt. 

Gaveregulativ – privat - udsat 

 

 

 

 

 



 

 


