Menighedsrådsmøde nr. 48/2021 – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne
Tid: 17. juni 2021 kl. 19-22

Sted: Skjoldbjerg kirkehus

Udsendt: 10-06-2021

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:
Referent:

Jytte Pedersen
Fraværende

Gitte Bennebo

Nr.

Dagsorden:

1.
kl. 19:00

Velkommen til
Sang valgt af Brian (og kaffebrød)

2.

Dagens emne:

Beslutningsreferat:

Vi snakker om punkterne fra vores temaaften, bla.

Kl.19:05

-

Opfølgning om vores temadag den 26-05-2021
Susanne sender mail med referat fra temaaften.

3.

Hvordan og hvor vi offentliggør arrangementer
Skal vi målrette arrangementer aldersmæssigt

Gudstjenesteudvalget arbejder videre med oplæg til
menighedsmødet til snak om gudstjenesteplan.

Godkendelse af dagsorden

OK

Orientering: siden sidst

Ingenting

Kl. 20:05

4.
Kl. 20:10

5.

Nyt fra Sognepræsten v/Susanne

1.

Kl. 20:15

2.
3.

6.

Nyt fra kirkegården v/Søren

1.

Kl. 20:30

2.

I næste uge er det sidste gang med
minikonfirmander. Det har fungeret fint her efter
pinse. Tidspunktet er godt.
Streaming af gudstjenester til sognehuset virker
ikke. Brian og Søren kigger på mulige løsninger.
Susanne ønsker at vi anskaffer en lille bærbar
projektor, der kan medbringes f.eks. til
Skjoldbjerg. Brian undersøger priserne.
Er i gang med hækklipning, Traktoren har været i
stykker. Relæet i sognehuset har slået fra mange
gange.
Det midterste træ ud for kirkehuset i Skjoldbjerg
skygger for huset. Vi kigger på det skal fældes.

Nr.

Dagsorden:

Beslutningsreferat:

7.

Tilbagebetaling af legat midler

Vi har haft en urnenedsættelse i 2019. Vi har fået
ansøgning om at tilbagebetale beløbet til bedemanden,
som har lagt beløbet ud.

Kl. 20:45

Menighedsrådet godkender tilbagebetalingen.

Orientering fra fælles årligt
Kl. 20:55 medarbejdermøde v/ Jens

8.

Der skal holdes mindst 1 medarbejdermøde hvert år. Vi
havde møde i tirsdags. Det var et godt møde.
Følgende blev gennemgået: økonomi, gudstjenester,
aktiviteter. Medarbejderne synes der er et godt
samarbejde.
Der er ønske om fornyelse af TV-skærm hos organisten i
Vorbasse kirke.
Der er ønske om sangkursus fra kirkesangerne.
Gennemgang af arbejdsfordeling hvis præsten har forfald.
Der blev snakket om Covid-19. Det har ændret lidt på
nogle arbejdstider.
Valg af medarbejderrepræsentant til menighedsrådet blev
Søren.

Orientering om kostprisberegning i Grene
Kl. 21:05 Provsti i 2022

9.

10.

11.

Hvert år bliver der tilsendt en ny prisliste med næste års
priser på forskellige ydelser på kirkegården. Kirkegården
må hverken tjene eller tabe på de ydelser der udbydes.
Hvert 4. år bliver der lavet kostprisberegning. Det bliver
beregnet ud fra gennemsnitspriser i provstiet.

Kaffe
Evaluering af arrangementer:

Evaluering:

Kl. 21:30

a. 2. pinsedags Gudstjeneste i
præstehaven 24-05-2021
b. Højskolesang aften 08-06-2021
c. mandagscafe
Kommende arrangementer (fra årshjul)
a. Højskolesang 17/8
b. Konfirmation den 28/8 og 29/8

a.
b.
c.

Det blev holdt i kirken pga. vejret. Der var ikke så
mange deltagere
Der var ca. 35 deltagere. Der er planer om at der
bliver oprettet et køkkenhold.
Har haft det en gang. Holder ferie i juli.

Kommende arrangementer:
a.

Det er der styr på

Nr.

Dagsorden:
c. konfirmandindskrivning
d. Forklarings-Gudstj. 5/9
e. Høstgudstjeneste i Skjoldbjerg
12/9
f. Sogneeftermiddag sammen med
seniorerne 2. tirsdag
g. Fællesarr. Med Y’s men og KFUM
og KFUK 14/9
h. Høstgudstjeneste med
kirkefrokost i Vorbasse den 19/9
i. Højskolesang 20/9
j. Familiegudstjeneste medio

12.

Fra jubilæumsudvalget i Skjoldbjerg

Beslutningsreferat:
b.

c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.

Lørdag: Erling og Emmy, Søndag: Birgit og Emmy.
Reserve: Jytte. Vi aftaler endeligt på MR-møde i
august.
Det bliver efter forklaringsgudstjenesten d. 5/9
Susanne forklarer hvorfor og hvad der sker i
løbet af gudstjenesten
Birgit sørger for æbleskiver og saft.
D. 31. august kl. 14 er der kirke, og derefter i
sognehuset. Flemming Rishøj fra Esbjerg
kommer.
Erik Lindsø kommer, det er kl. 19.30
Det er med menighedsmødet efter kirkefrokost.
Ugedagene skifter i det nye program
Gudstjenesteudvalget planlægger det

Arrangementet ”Orgelkoncert og fællessang” vil vi også
gerne arrangere i 2022. Kjeld kontakter organisten for at
aftale dato.
Bogen om Skjoldbjerg kirke bliver klar til salg i november
måned. D. 21. november er det 50 år siden kirken blev
renoveret. Jubilæumsudvalget arrangerer bogudgivelsen,
evt. d. 1. søndag i advent.

13.

Evt.

Erling: Der har været 1 års syn i præsteboligen. Der er lidt
med gulvbelægningen i køkken/alrum, og andre småting.

Godkendelse af referatet

Godkendt

Kl. 21:50

14.
Kl. 21:55

