Menighedsrådsmøde nr. 44/2021 – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne
Tid

Torsdag den 11-02-2021 kl. 19-22

Sted

Udsendt:

Vorbasse Sognehus

04-02-2021

Deltagere:

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

Brev fra Biskoppen fra 11-12-2020 med invitation til orienteringsmøde i Stiftet (til punkt 3)

•

Mail fra Ribe stift, orientering om ændring af datoer for informationsmøder (til punkt 3)

•

Forretningsorden godkendt i 2017

•

Vedtægt for kirkeværge

•

vedtægt for kasserer

•

vedtægt for sekretær

•

vedtægt for kontaktperson

•

vedtægt for kirkegårdsudvalg

Referent:

Fraværende

Gitte Bennebo
Nr.

Dagsorden:

Beslutningsreferat:

1.

Velkommen til
Dagens emne – introduktion til punktet

Karin fortæller at vi almindeligvis starter med en
salme.
I sidste periode gennemgik vi til møderne et
punkt fra hæftet ”Hvad mener i?”
Fremover kan vi tage forskellige emner op, Karin
opfordrer til at komme med input til emner.

Kl.
19:00

Birgit: Har læst at under corona har der ikke
været så mange udmeldinger af folkekirken som
der tidligere var. Måske tage emne op omkring
hvad der rører sig i tiden.
Karin: Der har været en liturgi-konference i
januar, og måske kan vi tage en snak om noget
af dette.
Susanne: liturgi er en god ide at tage op. Vi har
modtaget nogle liturgi-kort vi kan snakke om.
Der er kommet en rapport om Folkekirken og
corona, så måske kommer der noget fra den vi
kan tage med senere. Og vi kan få vendt hvorfor
det lige er at vi gør som vi gør.
Karin: Måske skal vi snakke visioner for denne
rådsperiode.

2.

Godkendelse af dagsorden

Susanne og Jytte: Visioner vil komme i f.m. vores
budget.
Jens: foreslår at vi næste gang gennemgår vores
visioner nuværende visioner, og kan så evt.
regulere dem efterfølgende.
Godkendt

Kl.
19:20

3.
Kl.
19:25

Orientering: siden sidst
Brev fra Biskoppen fra 11-12-2020 med invitation til
informationsmøde i foråret 2021 samt mail med
ændring af datoer.
Hvem kan deltage, og hvornår (tilmelding er først til
mølle)

4.

Nyt fra Sognepræsten v/Susanne

Kl.
19:30

5.
Kl.
19:40

Nyt fra kirkegården v/Søren

Vi har fået invitation til intromøde i stiftet.
Vi kan vælge datoer vi kan komme derned.
Susanne fortæller at noget lapper lidt over med
det møde som Distriktsforeningen holder.
Der fastsættes en dato senere, som vi kan
melde os til.
a. Vi har fået knipling til alterdug af Jane
Søe. Den skal monteres på en underdug,
og så skal der lægges en overdug over.
Karin Hansen vil hjælpe med
monteringen. Jytte snakker med Karin
Hansen om det.
b. Susanne finder ud af hvordan
minikonfirmand-undervisningen kan/skal
foregå under corona. Menighedsrådet
skal tilbyde undervisning. Det er til 3.
klasserne. Susanne vil gerne have et par
ekstra praktiske hænder. Susanne
foreslår at det bliver fra uge 20-25 hvis
det kan lade sig gøre pga. corona. Emmy
og Birgit vil gerne hjælpe Susanne.
c. Der er online-undervisning med
konfirmanderne. Susanne har indkøbt
materiale og afleveret pose til hver af
dem. Susanne mødes med konfirmanderne online hver onsdag morgen.
d. Susanne og Eva har snakket lidt om
markedsgudstjeneste. Sognebladet bliver
trykt med alle aktiviteter, og så må man
efterfølgende aflyse hvis ikke det kan
lade sig gøre.
e. Eva vil gerne have billeder til
sognebladet af menighedsrådet.
f. Gudstjenesteudvalget skal have snakket
om påsken.
a. Der er lavet tekst til infoskilte til
Skjoldbjerg.

6.

Forårets Konfirmation

Kl.
19:50

7.
Kl.
20:00

8.
Kl.
20:20

Orientering fra Helligkilde udvalget om:
• Ansøgning om godkendelse af
udgravning af Helligkilde
•
Informations stander/hus

Gennemgang og godkendelse af
forretningsorden for menighedsrådet
Forretningsorden godkendt i 2017 sendes ud som
bilag

b. Erling og Søren har været på loftet og
kigget på understrygningen på Vorbasse
kirke. Det skal kigges efter til synet.
c. Hjertestarter på sognehuset har fået nyt
batteri, da den gamle var udløbet.
d. Der er flyttet en katafalk fra Vorbasse til
Skjoldbjerg. På sigt kan vi godt tænke os
en katafalk mere.
Susanne: Der skal være konfirmation d. 30. april
på St. Bededag. Med de nuværende
restriktioner vil det være svært at holde
konfirmation. I nogle andre sogne er der tilbudt
nye datoer i august/september. Vi vil lægge op
til at konfirmanderne kan vælge, om de vil holde
fast i St. Bededag, eller om de vil holde
konfirmationen lørdag, d. 28. august eller
søndag, d. 29. august. Susanne vil gerne have en
tilbagemelding fra konfirmanderne inden påske.
Karin: Vi har haft møde i udvalget sammen med
Jørgen Møller og Jeremy Watts. Vi er positive
overfor udgravningen, og har fået svar på nogle
af vores spørgsmål. Karin refererer fra mødet. Vi
vil gerne lave ansøgning til provsti og stift for at
få lavet udgravningen.
I forhold til et informationshus er deres tanker
ændret, så der nu alene bliver tænkt på nogle
skilte bag på maskinhuset.
Bruno: vi spurgte ind til hvad det giver kirken.
Det vil handle om at gå fra det hedenske til det
kristne, og udstillingen vil komme til at
indeholde noget historie om kirken.
Susanne: det vil være fint med en visuel
udstilling om Helligkilden.
I udvalget arbejder vi videre med ansøgningen.
Bruno foreslår at der skal stå hvordan der skal
meldes afbud til formanden.
Vi beslutter at der skal stå, at afbud skal ske
hurtigst muligt inden mødets afholdelse.
Brian og Bruno spørger til nogle budget- og
regnskabstal.
Jytte nævner at vi kommer til regnskabs- og
budgettal lige om lidt, og vil derudover gerne
gennemgå tallene med de nye MR-medlemmer.
Godkendt.

9.
Kl.
20:40

10.
Kl.
20:50

Gennemgang og godkendelse af
vedtægter for kirkeværge
Vedtægt godkendt i 2017 sendes ud som bilag

Gennemgang og godkendelse af
vedtægter for kasserer

Kl.
21:15

12.
Kl.
21:25

13.
Kl.
21:35

14.
Kl.
21:45

15.
Kl.
21:50

Godkendt.

Vedtægt godkendt i 2017 sendes ud som bilag

Kl.
21:00

11.

Godkendt.

Kaffepause
Gennemgang og godkendelse af
vedtægter for sekretær
Vedtægt godkendt i 2017 sendes ud som bilag

Gennemgang og godkendelse af
vedtægter for kontaktperson

Susanne spørger hvor vedtægterne bliver gemt.
Jytte fortæller det er på DAP´en og i dataarkivet.
Desuden gemmes det på hjemmesiden.
Godkendt.
Godkendt.

Vedtægt godkendt i 2017 sendes ud som bilag

Gennemgang og godkendelse af
vedtægter for kirke- og kirkegårdsudvalg

Godkendt.

Forslag til vedtægt sendes ud som bilag

Orientering fra Jubilæumsudvalg/Projekter Det var en god gudstjeneste.
ved Skjoldbjerg Kirke og kirkegård
Der har været artikler i aviserne omkring

Folkekirkens Nødhjælps indsamling
v/Birgit

16.

Evaluering af arrangementer:

Kl.
21:50

Kommende arrangementer:

jubilæet.
Måske bliver gudstjenesten i 2022 fastsat til om
formiddagen.
Birgit: Det er d. 14. marts. Det hele kommer til
at foregå via mobilepay. Det bliver sat på kirkens
hjemmeside og på Vorbasse.dk. Birgit forsøger
at få en artikel sat i Ugeavisen.
Der er ikke rigtigt arrangementer der skal
evalueres, og svært at planlægge kommende
arrangementer.
Birgit: Fælles arrangementet med Y-men og
KFUM&K flyttes måske til september afhængigt
af corona-situationen.

17.
Kl.
21:50

Evt.

Susanne: Vi trykker det i sognebladet som vi har
planlagt, og så må vi se om det kan afholdes.
Jytte vil sende budget/regnskabstal til de nye,
og så kan vi mødes fysisk/via web og svare på
spørgsmål.
Birgit: mandagscafeen holder pt. lukket, og folk
glæder sig til at den åbner igen.
Susanne: sangaftener åbner igen når vi igen må
synge sammen

Birgit: D. 6. maj tager nogle til intromøde i Ribe.
Hver især skal selv melde sig til.
Jytte: næste gang skal vi godkende regnskabet
for 2020. Jeg sender på forhånd regnskabet
rundt til jer, så I kan kigge det igennem, og evt.
stille spørgsmål.
18.
Kl.
21:55

Godkendelse af referatet

Godkendt.
Referatet underskrives når vi kan mødes fysisk
igen.

