
Orienterende menighedsrådsmøde nr. 36/2020 – Vorbasse og Skjoldbjerg Sogne 
Tid: 

Tirsdag den 28-04-2020 kl. 19-22 

Sted: 

Telefon/videomøde 

Udsendt: 

22-04-2020 
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: 

 Høringssvar, vejdirektoratet Midtjyskmotorvej – Grene Provsti, Ribe Stift april 2020 

 
Referent: 

Jytte Pedersen 
Fraværende:  

Gitte Bennebo 

 

Nr. Dagsorden: 
 

Beslutningsreferat: 

1. Fra sidste referat og kommentarer til 

dagens dagsorden 

 
 

Jytte: Har i dag modtaget kvartalsrapport for 1. 
kvartal, og vil gerne fortælle om det under punktet 
med økonomi. 

2. Indkommen post 

 Høringssvar, vejdirektoratet 

Midtjyskmotorvej – Grene Provsti, 

Ribe Stift april 2020 

 
 

Punktet blev drøftet. 

3. Nyt fra Sognepræsten V/Susanne 

 
 

1. Har planlagt at køre ud til konfirmanderne 
på deres oprindelige konfirmationsdag 
med en hilsen i form af et paradisæbletræ.   

2. D. 4. maj plejer der at være arrangement i 
sognehuset. Arrangementet er aflyst i år. 
Der bliver sat lys i vinduerne i sognehuset 
og i kirken. Der lægges noget på facebook.  
Birgit kontakter Høreforeningen og 
Soldatervenneforeningen og hører om de 
vil være med til f.eks. at synge på 
parkeringspladsen. Susanne gør 
opmærksom på at der maks. må være 10 
deltagere.  

3. Minikonfirmanderne bliver inviteret 2 hele 
dage hvor sommerferien starter.  

4. Har endnu ikke besluttet hvordan 
konfirmandundervisningen rundes af i år. 



4. Nyt fra kirkegården V/Søren 

 
 

1. Har snakket med Søren Høeg vedr. 
belægning i Skjoldbjerg. Han har fundet 
chaussesten, det bliver 6-7.000 kr. dyrere. 

5. Orientering fra byggeri af Præstebolig 
v/ Erling 
 

Taget er lagt. Murene er ved at blive vandskuret. 
Har været ved at kigge på gulvbelægning. Vil kigge 
på køkken igen, for at se hvordan gulvet passer til 
køkkenskabe. Der er udtaget fliser til bryggers og 
baggang. Der er snakket lidt om 
udendørsbelysning.  
 

6. Økonomi v/Jytte 

1. Godkendelse af regnskab for 2019  
2. Budget 2021 
3. Kvartalsrapport 1. kvartal 

 

1. Regnskab 2019 er nu godkendt. Ved første 
fysiske møde vi har, skal der i referatet 
skrives hvornår regnskabet er godkendt. 
Susanne foreslår at der kommer oversigt 
ud over tallene under Fælles formål. 

2. Budget 2021 skal godkendes senest 1. 
juni. Hvis ikke vi må mødes inden 1. juni, 
vil proceduren sandsynligvis blive den 
samme som ved regnskabsgodkendelsen. 
Jens: Jeg opfordrer budgetudvalget til at 
have en god kommunikation og 
samarbejde om budgettet, så tallene er 
gennemarbejdet i budgetforslag.  
Mødet d. 27. maj flyttes til d. 25. maj i 
Vorbasse kl. 19. 

3. Kvartalsrapport pr. 31.03.2020 bliver 
gennemgået. Tallene mailes ud til 
godkendelse via mail. 

 

7. Orientering fra Jubilæumsudvalg 
 

Birgit: Biskoppen havde mange invitationer til den 
24. januar 2021, men han foreslår at vi holder det 
om eftermiddagen, så han kan deltage. Vores 
festgudstjeneste flyttes til kl. 14, hvor Provsten 
kan også deltage. 

8. Projekter i Skjoldbjerg 
 

Søren: Træer er skiftet, der er plantet lindetræer. 
Tømrer og maler er i gang med vinduerne. Alle 
vinduer er taget ud. Kirkedøren er malet. Inden for 
det næste par uger skiftes der bedlamper. På 
nordsiden af kirken er gruset fjernet, og der er 
sået græs. Belægningen bliver skiftet i juni måned. 

9. Evaluering af arrangementer: 

1. Fastelavn med Kultur og Event den 23-02-

2020 

2. salmestafet den 26-02-2020 

3. påsken 

 
 

1. Det gik fint. Der deltog et bredt udsnit af 
sognet.   
2. Der var ikke så mange, men det var en god 

aften. Næste gang er i oktober måned. 
3. Karin: det var dejligt at se der var noget 

fra vores kirke på de sociale medier. 
Susanne: der er mange forskellige der har 
givet det til kende. Lisbeth: det fungerede 



rigtigt godt at kunne se på facebook, men 
også gå til kirken og mødte andre på 
kirkegården.  

4. Jens: hvor mange kommer der på bænken 
udenfor sognehuset? Susanne: der har 
været nogen hver dag. 

5. Birgit: før påske kørte Lilly og jeg ud med 
en chokoladehilsen til deltagerne i 
mandagscafeen. 

10. Kommende arrangementer: 

Hvilke arrangementer kan vi gennemføre? 
 

Karin: Vi ved endnu ikke hvornår vi må holde nogle 
arrangementer.  
 
Birgit: Har lavet aftale med Annalise Andersen til 
høstfrokost i Vorbasse.  
 
Susanne: Vi har 2. pinsedag som er 1. juni. Det 
bliver i museumshaven.  
 
Susanne: der er sunget rigtig meget rundt omkring 
i denne tid. Der er lavet opslag vedr. vore 
sangaftener, som hænger rundt i byen. Måske vil 
der være flere der deltager fremover, nu hvor 
fællessang er blevet en af hverdagen. Birgit ringer 
til Frihavnen og melder afbud til maj måned.  
 
Karin: Der bliver ingen markedsgudstjeneste i år. 

11. Evt. 
 

Susanne: sig til hvis I har nogle ideer til hvordan vi 
skal være kirke i denne tid. 
  
Birgit: alle præster fra Grene Provsti er i 
ugeaviserne i denne uge. 

   

 

 


