
Menighedsrådsmøde – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

19. august 2015 19-22 

Sted 

Vorbasse Kirkehus 

Udsendt:  

16. august 2015 

Deltagere:  
Hans Ravn, Erling Jensen, Carsten Holmgård, Jens Dalgaard, Ingrid Bech, Birgit Thomsen, Sonja Madsen, 
Michael Madsen, Søren Madsen, Susanne Kargo; Lone Hansen 
Bilag vedlagt: 

Åbne opgaver liste 

 
Referent:  

Susanne Kargo 
Fraværende 

Carsten Holmgaard 
Indkommet post: 

 
 
Dagsorden: 
 

 
1. Salme valgt af Erling Jensen: Privat dåbssalme 

 
2. Fra sidste referater og kommentar til dagens dagsorden 

 
3. Diskuter et aktuelt emne – 10 minutter. 

Valg af vikar: de kandidater som var til samtale i går har trukket deres ansøgning tilbage. 
Biskoppen og provsten holder møde i morgen formiddag, og beslutningen ligger hos dem.   
 

4. Åbne opgaver - Status  
Gennemgået og opdateret. 
 

5. Halvårsregnskab – til godkendelse 
Gennemgået og godkendt 
 

6. Evaluering 
Markedsgudstjeneste – godt besøgt, ca. 200 deltagere. Gudstjenesten er begyndt at 
indlejre sig som en tradition hos mange. Godt samarbejde mellem kirkens ansatte og 
Grundejerforeningen. 
 

7. Kommende arrangementer 
Indskrivning konfirmander:  

Sker i forbindelse med Hvorfor-gør-vi-sådan-gudstjenesten.  

Hvorfor gør vi sådan – som vi plejer. 



Indsættelse af vikar:  
Indsættelse i Vorbasse kirke i forbindelse med høstgudstjenesten d. 27. september 
kl. 10:30.  
Ingen indsættelse i Skjoldbjerg 
Der er ”åben pyntning” i Vorbasse med graverne fredag før høstgudstjenesten  

 
Høstgudstjeneste i Skjoldbjerg 
 Næste møde 
  
Kristendom for Voksne:  

15. september - samtaleCafé 
 

8. Fra Sognepræsten 
a. Kirkens Forum: Kirkemesse d. 25.-26. september. Der er mulighed for at deltage 

lørdag, hvor vi skulle have holdt temadag.  
b. Kollektliste – SØK laver oplæg til næste møde 
c. Plan for konfirmandåret 2015-2016 

Indskrivning: 13. september. 
Undervisningsstart: 1. oktober 
Konfirmandudflugt: 5. november 
Ingen undervisning i december 
Konfirmanddag jan./feb. planlægges af vikar og udvalg 
Konfirmandweekend d. 5-6 marts 
Konfirmation: 22. & 24. april 
 

9. Kirkegårdsvedtægter for Vorbasse og Skjoldbjerg v/Søren Madsen 
Vorbasse-udgaven gennemgået og revideret. Søren retter Skjoldbjerg-udgaven til. 
Til godkendelse v. næste møde. 
 

10. Vejledninger til begravelser v/Søren Madsen 
Til godkendelse – blev gennemgået og diskuteret ved sidste møde. 
Der er yderligere rettelser til vejledningerne, så punktet udsættes til næste møde. 
 

11. 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? 
Vi ringer fortsat som praksis er pt. 
 

12. Kirkegården –  
a. 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. 
Udsættes til næste møde 
b. Ovenlysvinduer i sognehuset virker ikke altid, Søren kontakter elektriker. 
c. Ventilation i Sognehuset er blevet efterset. Der har længe været problemer med 

ventilationen. Problemet undersøges yderligere. 
d. Der er væltet et af lindetræerne på den nye den af kirkegården i Vorbasse. 
e. Der er ukrudt i græsplænen på den nye del af kirkegården i Vorbasse. 

Bringes op igen på næste møde – vi kigger i plejeplanen. 
 

13. Kirkegang i Skjoldbjerg 
Der har været afholdt et internt møde i Skjoldbjerg og vi planlægger at invitere til et udvidet 
lokalt møde i Skjoldbjerg. 
Prædikenfrie søndage for sognepræsten kunne måske bidrage til kirkegangen med ”besøg” 
af flere forskellige præster. Evt. aftengudstjenester kunne også være et bud. 
 

14. Evt. 
Bente Fredgaard er tilmeldt sangkursus. 
Temadag bliver udsat til slutningen af januar/ start februar 


