
Menighedsrådsmøde – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

Tirsdag d. 23. august 2016 19-22 

Sted 

Vorbasse sognehus 

Udsendt:  

19. august 2016 

Deltagere:  
Hans Ravn, Erling Jensen, Carsten Holmgård, Jens Dalgaard, Ingrid Bech, Birgit Thomsen, Sonja Madsen, 

Michael Madsen, Søren Madsen, Lisbeth Hoff Jensen, Lone Hansen; Susanne Østbjerg 
Bilag vedlagt: 

Åbne opgaver liste 

 
Referent:  

Carsten Holmgaard 
Fraværende 

 

Indkommet post: 

 

 
Dagsorden: 
 

 

1. Salme valgt af Michael Madsen og velkommen til Lisbeth Hoff. 

 

2. Aktuelt emne. 

Kommende menighedsrådsvalg 

Plakater - stil op til menighedsrådsvalget – mange varierende budskaber 

Følgende stiller sig til rådighed igen: 

Erling Jensen 

Jens Dalgård 

Birgit Thomsen 

Lisbeth Hoff Jensen 

  

 

3. Fra sidste referater og kommentar til dagens dagsorden 

Skilt ved hoveddøren er sat op – ser rigtig godt ud  

 

4. Konstituering  

a. Valg af næstformand 

Erling Jensen enstemmig valgt 

5. Fra Sognepræsten v/Susanne 

Konfirmandekskursion – 27/10 fra kl. 13.30-20.00 

Slutter i Sognehuset med mad og besøg af bedemand. BT, MM , IB/JD deltager. LK hjælper 

med mad. 

Salmeværkstedskursus i Billund – ok  

Efteruddannelse i løbet af august – ok  



Minikonfirmander – april og maj 17 – tirsdage fra  14.15-16.00 - underviser søges – BT 

tilbyder hjælp 

Advent Skjoldbjerg: 9 læsninger, lucia- og børnekor, juletræstænding – 27/11 

 

6. Gennemgå og godkende kvartalsrapport 

Gennemgået og kommenteret - godkendt 

Opfølgning på digitale kirkegårdskort – IB følger op. 

Kommentar om manglende betalinger af regninger fra kontoret i Grindsted – IB følger op 

 

7. Referat fra 1. budgetsamråd 

Møde d. 22/6 - LK orienterede hvad de øvrige menighedsråd arbejder med. 

Der ansættes en fælles ungdomspræst i provstiet sammen med en stilling i 

Stenderup/Krogager 

Luther jubilæum 24/2 2017 – arrangement i Billund 

29/1 2017 – Stiftdag 

14/1 2017 – temadag for det nye råd. 

Børneattester – overvejes på os selv pga konfirmandweekend 

 

8. Budget 2017 

a. Vi skal i provstiet spare omkring 1,6 mio, hvor kan vi skære? 

Propotionel skal vi spare ca. 150.000 kr. 

Vi skal ikke forvente at vi får mere til rådighed fremadrettet 

Diskussion omkring flg emner: 

Betaling ved arrangementer 

Hvordan spare på driften/murstenene 

Arbejdsgruppe: JD, IB, SM, SØ og LK - skal mødes inden 7/9 hvor der er møde i 

Billund 

Konklusion sendes på mail til de øvrige medlemmer i rådet. 

 

 

9. Præstegård 

a. Byggeudvalget har haft indledende møde med rådgivende arkitekt, vi skal tage 

stilling til hvilke modeller vi vil arbejde videre med. Det handler primært om 

økonomi, hvad er realistisk og hvilken tidshorisont vil vi arbejde med. Forslaget er 

at vi laver en anbefaling nu, som det nye menighedsråd kan arbejde videre med. 

Udvalget er kommet frem til 3 muligheder. 

 Bygge nyt 

 Bygge mindre – men uden den offentlige del 

 Bygge på grunden ved sognehuset – giver større frihed til os, da vi så 

kan sælge den nuværende præstegård/grund 

 



Vi vil allerhelst nr. 1, da det hvad der tidligere er besluttet, men økonomien kan 

blive en hindring, og det kan trække langt ud. 

 

Placering af kommende præstegård betyder noget, også for ansættelse af 

kommende præster 

 

Beskrivelse af de 3 muligheder som giver mulighed for det nye råd nemmere kan 

tage beslutning omkring ”projektet”. En opgave til udvalget. 

 

10. Udestående liste gennemgået. 

Lyd/billede til Frihavnen – der arbejdes på sagen, og det går godt. Godt at arbejde sammen 

med Expert Grindsted. Færdig i løbet af september. 

 

11. Kommende arrangementer 

a. Ketty Hjøllund – sammen med høreforening og pensionistforening.  

Ændret til 20/9 

 

b. Høstgudstjeneste og høstfrokost i Vorbasse 25/9, EJ, MM, CHO, BT, SM og LK 

Invitere til fællespyntning fredag d 23/9 

 Fortæller Kurt Tønning 

Ansvarlig køkken: BT,  

 

c. Høstgudstjeneste i Skjoldbjerg d 18/9: IB, MM, SM og BT 

 

12. Evaluering af arrangementer  

a. Markedsgudstjeneste 

God tradition med god deltagelse. 

Forslag om at personalet har en casual uniform på/t-shirt – for at give synlighed af 

medarbejderne. 

b. Konfirmandindskrivning 

Gik godt, dejligt at rådsmedlemmer siger velkommen. 

c. Afskedsgudstjeneste med ACB 

Der var mange til at sige farvel, hun er flyttet til Kbh og søger job der. 

d. Mandagscafe ved BT:  Gået rigtig godt med opstarten – dejligt 

Forslag om at købe/søge om 10 højskolesangbøger med stor skrift. 

 

13. Fra kirkegården   

Kisteløft – alle har været på ergonomi-kursus før sommerferien 

Forslag til notat om emnet blev gennemgået, input er velkommen 

Notat ligger på it-skrivebordet 

 



Tilbud fra murer: Overslag modtaget 

Tilbud fra maler. Vinduer i Skjoldbjerg  - tilbud modtaget 

Traktor gået i stykker. 

14. Evt. 

Spejderjubilæum 

Vi giver en gave til pigespejdernes jubilæum – MM tager den med 

Tak til Hans Ravn for mange år i menighedsrådet. Held og lykke med jeres nye ”Odense-liv” 

Tak for dejlig kage  

 

 

 

 


