
Menighedsrådsmøde – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

Torsdag d. 16. juni 2016 kl. 19-22 

Sted 

Vorbasse sognehus 

Udsendt:  

12. juni 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 Jens Dalgaard 

 

2. Aktuelt emne. 

Menighedsrådsvalget blev diskuteret, der blev besluttet at lave plakater til ophængning i 

bla. Brugsen for at gøre opmærksom på valget. Der er kommet gode input fra rødderne. 

 

3. Fra sidste referater og kommentar til dagens dagsorden 

Intet at bemærke 

 

4. Fra Sognepræsten ved/Anne Christine og Susanne 

Gudstjenesteplan for 2017 er lavet – der laves indkaldelse til gudstjenesteudvalget 

SØK har været til møde med RAMS, tilbudt sig til skolen for mulig samarbejde 

Konfirmandundervisning bliver torsdag morgen og eftermiddag. 

 

5. Gennemgå og godkende kvartalsrapport 

Gennemgået og godkendt 

 

6. Udestående liste 

Kapeldør – 6000 kr. for reparation – godkendt. 

Murerarbejde sålbænk og puds samt trappe ved SØK– SM sørger for at MM Madsen giver 

et tilbud på arbejdet.  

 

7. Provstesyn 

Skjoldbjerg delen. 



Der tages tilbud hjem på maling af 3 trævinduer i sydfacaden – SM – tilbud fås hos JM 

Maler 

 

 

8. Kommende arrangementer 

a. Ketty Hjøllund – sammen med høreforening og pensionistforening.  

Ændret til 20/9 

 

b. Konfirmand indskrivning 

16. 17. og 18.8 16.30-20.30 

Tilbagemelding til SØ hvornår vi kan hjælpe – 1 til 2 personer til at hjælpe hver gang 

 

c. Høstgudstjeneste og høstfrokost 25/9 

Invitere til fællespyntning fredag d 23/9 

 Fortæller evt. Kurt Thønning – EJ spørger 

Ansvarlig køkken: BT,  

 

d. Markedsgudstjeneste 

Ligesom vi tidligere har gjort. SØK prædiker, Markedet sørger for lyd og stole og vi 

andre bakker op. 

 

e. Afskedsgudstjeneste ACB 24/7 

Fælles for både Skjoldbjerg og Vorbasse. 

Frokost efter gudstjenesten. 

 

9. Evaluering af arrangementer  

a. Kirkekoncert i Skjoldbjerg 22/5 

God oplevelse for både tilhørere og kor. 

b. 2. pinsedag i haven 

God oplevelse og godt fremmøde. Vejret holdt 

Næste år falder det sammen med grundlovsdag – vi holder ved samme koncept 

som vi plejer.  

c. Sogneeftermiddag 

God eftermiddag med godt foredrag. 

Træg med tilmelding – ca. 30 til spisning 

Konkurrence fra andre ting – krocket og bowling!!!!!! 

Overvejelse om middagen skal sløjfes 

Overvejelse om det kan gøres sammen med pensionistforening 

 

 

 



 

 

 

10. Fra kirkegården   

a. Forslag til den nye del af kirkegården 

Der væltes 3 træer 

SM fortalte om mulig forslag til ændringer, vil gerne give det et mere ”frodigt” 

udtryk. Sender forslag til LKH 

 

b. Indkøb til babysalmesang 

Der indkøbes hyndeboks, tæpper, xylofon og rangler – ca. 2500 kr. – godkendt, 

kunne købes gennem ”kirkens liv og vækst” – Skjoldbjerg-midler. Ejner spørges IB 

 

c. Temaaften,  

Jørgen B Hansen, kirkegårdsleder fra Gram. ”De bløde værdier på kirkegården” 

Psykisk førstehjælp godt, fællesskab er vigtigt. Fælles lyst til forandring. 

d. Skilt til hoveddøren i sognehuset ”pas på døren åbner udad” – der tages kontakt til 

firmaet som leverede de skilte vi har nu. LKH 

 

Evt. 

Hans flytter til Odense, og udtræder derfor af rådet – Lisbeth Jensen indkaldes i 

stedet. Der skal ny konstituering til ved næste møde – næstformand. 

Vi mangler en klaverbænk – LKH 

Klaver må ikke stå foran branddør i sognehuset. 

Fået tilbud på diverse tømrerarbejde, vi får et andet tilbud også. 

Kontaktperson til kommende julekoncert: Keld og Birgit, aktivitetsudvalget arbejder 

også med til at sætte rammerne 

 


