Menighedsrådsmøde nr. 43/2021 – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne
Tid

Torsdag den 14-01-2021 kl. 19-22

Sted

Udsendt:

Online

07-01-2021

Deltagere:

Brian Brodersen, Bruno Lyskjær Due, Birgit Thomsen, Emmy Schmidt, Erling Jensen, Jens Dalgaard, Jytte
Pedersen, Gitte Bennebo, Susanne Østbjerg Kargo, Søren Madsen, Karin Saugmann.
Bilag udsendt


Brev fra Biskoppen fra 07-01-2021



Forretningsorden godkendt i 2017



Vedtægt for kirkeværge



vedtægt for kasserer



vedtægt for sekretær



vedtægt for kontaktperson



vedtægt for kirkegårdsudvalg

Referent:

Fraværende

Nr.

Dagsorden:

1.

Velkommen
Vi aftaler om, hvordan vi afholder onlinemøde
Godkendelse af dagsorden

Kl.
19:00

2.
Kl.
19:15

3.

Kl.
19:20

4.

Kl.
19:25

Orientering: siden sidst
Brev fra Biskoppen fra 07-01-2021

Nyt fra Sognepræsten v/Susanne

Beslutningsreferat:

Karin fortæller om punkter på dagsorden –
punkterne blev godkendt
Biskoppen har sendt mail vedr. corona.
Susanne, Karin og Jens er indkaldt til møde med
provsten i næste uge. Det vedrører status under
corona.
Birgit siger tak for de gudstjenester der blev lagt
ud digitalt ved juletid.
a. Vi holder gudstjenester igen. De må
maks. vare 30 minutter, og der er ingen
fællessang. Der er ingen nadver i januar.
Hvis kirkegængere ønsker nadver,
arrangerer Susanne det før eller efter
gudstjenesterne. Karin spørger om det
er overvejet om gudstjenesterne skal
forøges, hvis restriktionerne vil vare i
lang tid. Susanne har ikke tænkt noget
endnu, men vil tage det op med det nye
gudstjenesteudvalg. Jens spørger om der
har været for mange deltagere i
gudstjenesten. Det er ikke oplevet

b.
c.

d.
e.

5.

Nyt fra kirkegården v/Søren

Kl.
19:40

6.
Kl.
19:55

Nedsættelse af udvalg:
a: Aktivitetsudvalg
b: Gudstjenesteudvalg
c: Sognebladsudvalg
d: Konfirmandudvalg
e: Jubilæumsudvalg – Skjoldbjerg kirke
100 år
f: Byggeudvalg – ny præstebolig
g: Sociale medie udvalg
h: RAMS

endnu. Birgit spørger til d. 24. januar i
Skjoldbjerg hvor der skulle have været
jubilæum. Susanne spørger om ideer til
hvordan jubilæet kan markeres.
Susanne har overvejet at lave digital
undervisning til konfirmanderne, men
har ikke gjort det endnu.
Konfirmationer er planlagt til 30/4. Hvis
restriktionerne ændres til 80 i kirken, så
kan det lade sig gøre. Som det er nu med
corona, kan det ikke lade sig gøre som
det er planlagt. Karin siger at det har vi
svært ved at tage stilling til endnu.
Susanne siger at der måske kan laves en
udendørs vandring fra Vorbasse til
Skjoldbjerg.
Biskoppen har holdt skype-møde med
alle præsterne om situationen med
corona.
I december har der været
indbrudsforsøg i præstegården, men der
ser ikke ud til at mangle noget. Måske
kan en alarm være aktuel, hvilket er et
stort ønske fra præstefamilien. Der har
været lidt problemer med udelyset.
Erling fortæller at han har snakket med
elektriker, der ikke mener det kan være
fugt der giver problemer. Erling og
Susanne kontakter elektriker der har
lavet el i huset.

a. Eva har et ønske om en person at sparre
med omkring hjemmesiden.
b. Nu klippes der hæk og laves
hovedrengøring.
c. Vores praktikant deltager ikke lige nu
pga. corona-hjemsendelsen. Praktikken
er forlænget indtil 2. april.
a. Emmy, Erling, Birgit, Gitte
b. Susanne, Emmy, Gitte, Bruno, Karin
c. Susanne, Birgit, Jytte, Eva
d. Gitte, Emmy, Jens, Susanne, Karin
e. Klaus, Gitte, Birgit, Søren, Brian, Jytte
f. Erling, Jens, Jytte
g. Sociale medie udvalg er nedlagt. Brian er
sparringspartner for Eva og Susanne
vedr. hjemmesiden.

i: Budget/økonomiudvalg
j: Helligkildeudvalg

7.
Kl.
20:15

8.
Kl.
20:30

9.
Kl.
20:35

10.
Kl.
20:45

11.

Kl.
20:55

12.

Kl.
21:05

13.
Kl.
21:15

14.

Kl.
21:25

15.
Kl.
21:30

Gennemgang og godkendelse af
forretningsorden for menighedsrådet

h. Jens
i. Jytte, Karin, Brian, Erling, Susanne
j. Bruno, Søren, Karin, Jytte
Punktet udsættes til næste møde

Forretningsorden godkendt i 2017 sendes ud som
bilag

Beslutning om 2021-honorar
a: formand
b: kasserer
c: kontaktperson
d: kirkeværge

Vi snakker om hvordan honoraret har været
hidtil.
Vederlagene blev fastlagt da Vorbasse og
Skjoldbjerg menighedsråd blev sammenlagt.
Honorarerne for 2021 besluttes til:
a. 13.800
b. 13.800
c. 13.800
d. 6.600 til hver

Gennemgang og godkendelse af
vedtægter for kirkeværge

Punktet udsættes til næste møde

Vedtægt godkendt i 2017 sendes ud som bilag

Gennemgang og godkendelse af
vedtægter for kasserer

Punktet udsættes til næste møde

Vedtægt godkendt i 2017 sendes ud som bilag

Gennemgang og godkendelse af
vedtægter for sekretær

Punktet udsættes til næste møde

Vedtægt godkendt i 2017 sendes ud som bilag

Gennemgang og godkendelse af
vedtægter for kontaktperson

Punktet udsættes til næste møde

Vedtægt godkendt i 2017 sendes ud som bilag

Gennemgang og godkendelse af
vedtægter for kirke- og kirkegårdsudvalg

Punktet udsættes til næste møde

Forslag til vedtægt sendes ud som bilag

Orientering fra Jubilæumsudvalg/Projekter Aktiviteterne er udsat til 2022, hvor vi kan fejre
ved Skjoldbjerg Kirke og kirkegård
101 års fødselsdag. Alle de tilmeldte er

Evaluering af arrangementer:
1.

1. søndag i advent Lucia i Skjoldbjerg

kontaktet. Om et år har vi også
jubilæumsbogen som Jeremy Watts skriver.
Der er nu installeret højtalere i kirken, og det
fungerer fint.
Karin siger at hvis der er ideer til at markere 100
års jubilæet d. 24. januar, kan man kontakte
Susanne.
Karin, Susanne og Birgit finder ud af hvad der
kan sættes i avisen omkring jubilæet.
1. Der var et lille arrangement. Børnene
gjorde det fint. Der var ca. 10 ovre ved

2.
3.

2. søndag i advent – adventskoncert i
Vorbasse
Jul

16.

Mødedatoer for 2021

Kl.
21:40

Flytning af møde i marts.

17.

Evt.

Kl.
21:50

medborgerhuset bagefter til
juletræstænding.
2. Kirken var pænt fyldt, og de sang godt.
Det var festligt.
3. Gudstjenesterne blev aflyst d. 23.
december. Juleaftensgudstjeneste og 1.
juledagsgudstjeneste blev optaget d. 24.
december og lagt på hjemmesiden. Der
er kommet gode tilbagemeldinger. Birgit
siger tak for den tid Susanne brugte før
jul, på at få lavet den digitale
julekalender. Den har også fået ros fra
mange steder. Der er efterfølgende
kommet mange følgere. Gudstjenesten
d. 24/12 har der været over 450
visninger på.
MR-mødet d. 17. marts flyttes til d. 18. marts.
Birgit: Folkekirkens nødhjælp holder indsamling
d. 14. marts. I 2020 blev det hele aflyst 2 dage
før indsamlingen. I 2021 bliver al indsamling via
mobilepay. Birgit skriver mail til de hidtidige
indsamlere og vil orientere den vej.
Hvis vi skal holde web-møde næste gang, så vil
Susanne invitere på Teams.
Bruno foreslår at alle har headset hvis vi skal
holde webmøde næste gang.
Brian siger at Teams giver bedre lyd end Skype
Susanne: Når vi engang åbner op, og skal
overveje sangaftener, skal vi overveje fremtidige
og historielæsere og forsangere.
Distriktsforeningens temadag der skulle have
været d. 27/2 er flyttet. Ny dato er ikke fastsat
endnu.
Søren: Der er blevet lavet en tekst til opsætning
på kirkegården vedr. Skjoldbjerg Kirke. Søren
mailer tekst til alle.
Karin har en hilsen fra en pårørende for blomst
der er afleveret før jul.
Susanne fortæller menighedsrådet om hvem der
ved juletid får blomsterhilsen.

Jens: I forretningsorden står der at der skal laves
børneattest på alle. Karin: det skal vi have sat i
værk.
18.

Kl.
21:55

Godkendelse af referatet

Referatet godkendes, og underskrives ved
næste fysiske møde.

