
Menighedsrådsmøde nr. 8/2017– Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid 

Tirsdag den 29. august  2017kl  17:30-22 

Sted 

Vorbasse Sognehus 

Udsendt:  

22-08-2017 

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: Peter Kim Borg 

 
Fraværende 

 

Indkommet post: 

Indkaldelse til 2. budgetsamråd d. 7/9 
Indbydelse til møde om social udsatte d. 7/9 
Konsulentrunde i efteråret 2017, Ribe Stift 
 
 

 
Dagsorden: 

Kl. 17:30 

1. Tur på Kirkegården til Lappedariet og fortælling i Kirken v/Søren   

Kl. 18:30 – Aftensmad og hygge 

kl. 19:00 – dagsordenen fortsætter 

2. Fra sidste referat og kommentarer til dagens dagsorden 

Der er et par punkter til eventuelt. 

3. indkommet post 

Birgit og Peter tager til mødet omkring sociale udsatte. 

Konsulentrunden er ikke aktuelt.   

Kl. 19:15 

4. Nyt fra Sognepræsten V/Susanne  

Konfirmand indskrivning.  

Det glippede med hjælpen. Ellers gik det fint. 

Konfirmand rollespilstur fredag d. 3. nov. Kulsølejren. Peter vil gerne deltage. 

Spørge konfirmanderne om de vil bede indgangsbønnen. 

3 og 7 kl. samt mandagscafeen skal lave luther-rosen med fernisering til Busk- 

gudstjenesten som skal ophænges i sognehuset. 

Lørdagsgudstjeneste med dåb er 1. lørdag i oktober og marts. 

29-30 sept. Er der Kirkens forum. En messe for kirken og dens 

samarbejdspartnere.der en del relevante oplæg. 

Lønforhandlingskursus d. 18. sept. Her i huset. 



Foldere er lavet til folkemødet og 3x10 billetter er booket til forskellige 

arrangementer. 

Familiegudstjeneste d. 6. sept. 

    

Kl. 19:30 

5. Nyt fra kirkegården V/Søren     

- Åbne/lukke Skjoldbjerg kirke, evt. automatisk dørlås. 
 
Firmaet til kalkning af kirkerne er lidt bagud, men går i gang når de er klar. 
Kirkebøssen i Skjoldbjerg skal loddes om.  
Orientering om toiletterne. 
Dobbelttjeneste med Vorbasse og Skjoldbjerg går fint. 
Skjoldbjerg kirke er kun åbent juni, juli og august. En automatisk dørlås kunne være 
aktuelt. 

Kl. 19:45 

6. Økonomi v/Jytte      

- budget 2018/budgetsamråd 

- 2. kvartalsrapport 

- gl. Køkkenregning 

- oversigt over midler 

- lidt om bonner 

- strategiplaner kirkegårde  
 
Bonner: Navn og formål. Gerne afleveret inden udgangen af måneden hvor købet er 
foretaget. 
Gammel regning på hvidevarer er modtaget og betalt. 
Jytte informerede om kassebeholdningen. 
Jytte er ved at danne sig et overblik over de forskellige konti. 
Grene Provst har en aftale med landskabsarkitekterne Møller og Faurskov ang. 
kirkegårdsplanlægning i Vorbasse. Vi kan tilmelde os dette og få hjælp den vej.  
Vi er blevet spurgt om vi kan finde lidt besparelser og det vil vi acceptere.  
Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2017 er gennemgået. 
 

Kl. 20:30 

7. DAP – hvordan bruger vi den?     

Susanne, Jytte og Birgit har været på kursus i brug af DAP, og vil dele med os andre, hvordan 

vi bruger DAP’en bedst muligt 

  

Der blev givet en introduktion til den nye struktur på DAPén. 

Fremover vil dagsordner og referater ligge på DAPén. De offentlige referater vil stadig ligge 

på hjemmesiden. 

Kl. 21:00 Kaffe       

Kl. 21:15 



8. Salg af skoven – orientering 

 

Skoven er solgt og handlen forventes gennemført 1. jan. 2018. 

Kl. 21:20 

9. Kommende arrangementer     
Høstgudstjeneste med i Skjoldbjerg den 17/9 

 

Høstgudstjeneste med frokost i Vorbasse den 24/9  

 

Udflugt med Vorbasse Seniorer 

 

Sangaftener  

Arrangementerne blev gennemgået. 

Kl. 21:30 

10. Evaluering af arrangementer     
- Markedsgudstjeneste 

- Konfirmandindskrivning 

 

Markedsgudstjenesten gik godt. Passede ca. med 230-235 blade. Positiv respons i byen. 

Godt med ens t-shirts. 

Konfirmandindskrivning gik også godt. 

 

Nadver i Skjoldbjerg     
 

Kl. 21:50 

11. Eventuelt  

   

 


