
Menighedsrådsmøde – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

29. september 2015 19-22 

Sted 

Skjoldbjerg Kirkehus 

Udsendt:  

25. september 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 

Jens Dalgård fraværende under pk 1-6 
Indkommet post: 

 
 
Dagsorden: 
 

 
1. Salme valgt af Søren Madsen 

 
2. Fra sidste referater og kommentar til dagens dagsorden 

Intet at bemærke 
 

3. Diskuter et aktuelt emne – 10 minutter. 
 

4. Åbne opgaver – Status 
Liste gennemgået og ajourført 
Ansøgning – lyd til FRIHAVNEN 
Kirkeblad – der er kommet et oplæg fra Mette Voldmester – 
Syntes det er lidt tungt, gerne flere billeder. Vi prioriterer A5 Kirkebladsudvalget mødes med 
M V og får et oplæg fra hende igen. 
 

5. Evaluering 
Familiegudstjeneste 
Høst og hamburgerryg – evaluering er lavet i udvalget, vigtigt at datoer meldes ud i god tid 
for at de øvrige foreninger kan få det i deres programmer. 
Kristendom for voksne, generelt en god aften, ca. 30 deltagere,  



Høstgudstjeneste og indsættelse, fint pyntet op, 3-4 til at hjælpe Eva, mange til 
gudstjeneste, god sang, god fortælling af Lilly Knudsen i sognehuset og tak for dejlig mad. 
Træls at lyden ikke var bedre i sognehuset  - vi ligger clipsen over for at prøve den af. 
 

6. Kommende arrangementer 
Høstgudstjeneste 4/10 i Skjoldbjerg, - aftalt hvem der gør hvad. 
Salmestafet 27/10 – Charlotte Milland og Bente Fredgård er de næste stafetholdere. 
Aftaler lavet. 
Næste gang d 23/2 2016 -  
Buskgudstjeneste 25/10 i Vorbasse – udvalgsmøde d 1/10 som opstart til Gudstjenesten 
Kristendom for Voksne. – 20/10 Søren Pedersen, 17/11 
 

7. Fra Sognepræsten 
Tak for den fine velkomst 
Højskoledag lørdag d 16/1. – Massud holder foredrag, Ole Raaby med sangerinde. 
Temadag – i februar, vi hører nærmere 
 

8. Kirkegårdsvedtægter for Vorbasse og Skjoldbjerg v/Søren Madsen 
Gennemgået ved sidste møde – til godkendelse 
Godkendt 
 

9. Vejledninger til begravelser v/Søren Madsen 
A5 folder til uddeling til pårørende i forbindelse med begravelser, for at kunne træffe de 
rigtige beslutninger. 
Til godkendelse – blev gennemgået og diskuteret ved forrige møde. 
Udsat til næste møde 
 

10. 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. 
Forslag om at plante stauder i de nedlagte gravsteder for at give ro, og samtidig kunne 
bruge blomsterne til pynt i kirken – SM går videre med opgaven. 
 

11. Fra kirkegården 
Urnegravsteder i Skjoldbjerg – forslag sendes til provstiudvalget 
Skovkirkegård i Vorbasse. 
VI vil kommunikere ud i kirkebladet at det er muligt med ”urnegrave i græs og skovbund” 



Forslag om at lave en ”prøvegravplads med en natursten”, evt. få taget billeder fra andre 
steder hvor de har den form for urnegravsteder, eller ved stenhugger. 
Ventilation i Sognehuset er nu OK 
Stråleradiatorer fjernes fra orglet – OK 
 

12. Gennemgå kollektliste for 2016 og godkende 
Gennemgået og godkendt. 
Kirkeårets projekt. Wutomi Agri Mozambique dec, jan, og februar - og Promissio i 
Ethiopien – april og maj 
 

13. Orientering fra Budgetsamråd 
Fokus på kirkegårde – opmåling til digitalisering af kirkegårdskort. 
Personaleadministration og samarbejde -  
Præstenormering 
Udvidelse af kirkehuset/provstikontoret i Grindsted 
 

14. Evt. 
 
 
 

 
 
 
 

 


