Menighedsrådsmøde nr. 7/2017– Vorbasse og Skjoldbjerg sogne
Referat
Tid

Sted

Udsendt:

Torsdag den 8/6 2017 kl 19-22

Skjoldbjerg kirkehus

01-06-2017

Deltagere:

Erling Jensen, Jens Dalgaard, Birgit Thomsen, Lisbeth Jensen, Peter Kim Borg, Jytte Pedersen, Klaus
Vilstrup, Gitte Bennebo, Susanne Østbjerg Kargo, Søren Madsen, Karin Saugmann.
Bilag vedlagt:

Referent:

Susanne Østbjerg Kargo
Fraværende

Peter Borg
Indkommet post:
Brev fra Kammerkoret GOCK med tilbud om kirkekoncert i Vorbasse kirke
Ny betænkning 1567 om menighedsrådsvalg i fremtiden, høringsfristen er søndag d. 1. oktober.

Dagsorden:
1) Salme valgt af Gitte
- Må din vej gå dig i møde
2) Fra sidste referat og kommentarer til dagens dagsorden
3) Nyt fra Sognepræsten V/Susanne
- Orientering om praktik i kirken og sognehuset

-

-

-

Vi har lavet en aftale med Jytte fra Fredshavnen, som kommer og hjælper os med diverse
opgaver et par timer om ugen i kirken og i sognehuset.
Danmark oversætter Bibelen
Et projekt fra Bibelselskabet, som vi evt. kan være med i til efteråret?
BUSK-gudstjeneste
Vi skal være på forkant med BUSK-gudstjenesten. Søren skriver til spejderne og forhører sig om
de er med.
Kunstprojekt med Lutherrosen
Den nye kirkesangbog
Vi har indkøbt et eksemplar af Kirkesangbogen og et eksemplar af 100 salmer, bøgerne bliver
sendt rundt i rådet, til senere overvejelser om vi skal anskaffe et salmebogstillæg.
DAP-kursus
Birgit, Jytte og Susanne tager afsted

4) Nyt fra kirkegården V/Søren
- Orgel

-

Orglet i Vorbasse virkede ikke til gudstjenesten Kristi Himmelfartsdag. Der har været service på
det og det virker igen. Vi ved ikke helt hvad fejlen var. Måske skal der skiftes et motorværn.
Varmeanlæg
Vi regner med, anlægget nu er tæt.

-

-

-

-

Digital dødsanmeldelse
Søren ønsker at få en tilføjelse til Brandsoft, så vi kan modtage dødsanmeldelser digitalt.
Godkendt
Udsendelse af regninger på e-boks.
Søren spørger om vi skal have abonnement til at kunne sende digitale regninger ud. Godkendt.
Kirkegårdsprotokol
Det er ikke længere nødvendigt, at kirkeværgen fører kirkegårdsprotokol, da der med de nye
systemer alligevel registreres dobbelt. Dette forslag godkendes. De gamle protokoller gemmes i
brandskab.
Kirkekalkning
Vi har haft endnu et firma ude for at give tilbud på kalkning af kirkerne, men har endnu ikke
modtaget noget. Vi har været godt tilfreds med det firma som tidligere har kalket og det er ikke
vores indtryk, at andre tilbud ville være billigere. Vi bestiller derfor kalkning hen over sommeren.
Jytte søger om at få penge i provstiet.
Pynt til gudstjenester
Ved de særlige helligdage bliver der pyntet ekstra fint i kirkerne, og vi bruger en del penge på
dette, men f.eks. bliver der brugt mere pynt i Skjoldbjerg end i Vorbasse, og det kan virke lidt som
frås i betragtning af, hvor mange gange kirkerne bliver brugt i nogle helligdage. Vi giver
kirkebetjeningen lov til at pynte som de har lyst til, men selvfølgelig skal højtiderne skille sig ud
fra de almindelig søndage.

5) Orientering om behandlede synsrapporter i provstiet

Vores synsrapporter er blevet godkendt. Der findes dog officielle synsblanketter, som bør
anvendes. Derudover skal synsrapporterne opdeles i gamle og nye mangler.
6) Kommende arrangementer
- Markedsgudstjeneste
-

-

-

Vi er klar, når Søren får købt ”uniformer”
Kirkekaffe i Skjoldbjerg d. 11/6
Ernst og Birgit laver kaffe
Høstgudstjeneste med i Skjoldbjerg den 17/9
Saft og æbleskiver. Hvem står for det? Klaus, Birgit, Jens
Høstgudstjeneste med frokost i Vorbasse den 24/9
Hvem står for det? Birgit spørger køkkendamer M/K
Fortæller? Vi spørger Sven Tygesen (alternativt Jeremy Watts)
Vi skriver ikke noget ang. pyntning i kirkebladet, men lader det være op til kirkebetjening.
Udflugt med Vorbasse Seniorer
Tirsdag d. 12. sep., afgang fra sognehuset kl. 12:30
Erling, Karin, Jytte, Jens og (Lisbeth) hjælper i Sognehuset
Sangaftener 2. halvår.
Konfirmandindskrivning ons. d. 23./ tors. d. 24. august?
Lisbeth & Birgit hjælper

7) Evaluering af arrangementer
- Konfirmation

-

-

Det har været første gang med en konfirmation kl. 13, men dem, som prøvede det i år, var rigtig
godt tilfreds – og anbefaler det til andre…
I år spiste konfirmanderne morgenmad inden blå mandag i sognehuset. Det kunne være en
tradition, vi fortsat lægger op til.
2. pinsedags gudstjeneste
Vi var heldige med vejret, folk havde god tid. Der var ca. 70 deltagere.
Tidspunktet kl. 14 passede godt. Det fungerede godt med gåtur.
Minikonfirmander
Der har været udfordringer med årets minikonfirmander, men der har været et godt fremmøde.
Måske kunne man lave en anden form for opstart, hvor forældrene bliver inddraget.
Måske kunne det være en idé at følge en undervisning med klassen på skolen. Hvem vil hjælpe
næste år?

8) Gennemgå forslag til vedtægt for Kontaktperson v/Jens
- Vi gennemgår det og retter til. Til godkendelse ved næste møde.
Udsat

9) Gennemgå forslag til vedtægt for Kasserer v/Jytte
- Vi gennemgår det og retter til. Til godkendelse ved næste møde
Udsat

10) Eventuelt
- Kollekt Diakoni i Danmark, fejl i kollektlisten. I perioden diakoni i Danmark står der KFUM
og KFUK der skulle ha’ stået KFUM’s sociale arbejde og KFUK’s sociale arbejde.
- Vi laver rundvisning i Vorbasse kirke og ved lapidariet ved første møde efter sommerferien.
- Forslag til vedtægt for Kirkeværge er færdig, godkendes ved næste møde

