Menighedsrâdsmøde nr. 50/202 1 Vorbasse og Skjoldbj erg sogne
-

Tid: 22. september 2021 kl. 19-22

Sted: Skjoldbjerg kirkehus

Udsendt: 15-09-2021

Deltagere:

Brian Brodersen, Bruno Lyskja?r Due, Birgit Thomsen, Enmy Schmidt, Erling Jensen, Jens Dalgaard, Jytte
Pedersen, Gitte Bennebo, Susanne Østbjerg Kargo, Søren Madsen, Karin Saugmann.

Bilag udsendt:
Bilag 1 Revisionsprotokolkitfor regnska bsô ret 2020
81/ag 2 Revisorpätegning for regnskabsâret 2020
Referent:

Fravrende

Brian, Jytte

Beslutningsreferat:

Nr.

Dagsorden:

1.
kl. 19:00

Velkommen til
Sang valgt af Gitte (og kaffebrød)

2.

Dagens emne:

KL19:05
Vi starter i skjoldbjerg kirke med en sang og Søren

Vi starter i Skjoldbjerg kirke med en sang og SØren
fortller lidt, og vi gàr en tur p kirkegrden og
SØren fortller lidt om grøn kirkegard se mere
-

fort1ler hdt

3.

under punkt 6

Godkendetse af dagsorden

Dagsorden god kendes

Orientering: siden sidst

Intet

K!. 19:30

4.
K!. 19:35

5.
K!. 19:35

Nyt fra Sogneprsten

v/Susanne

BUSK Gudstjeneste skal planlgges. Susanne
sender mail til Spejder og Brnekreds og indbyder til
-

plarilagning.
lndbydelse til Grnsen Folkemøde I Ribe fra den
14-17. oktober. Vi fr nogle foldere, som kan lgges
-

-

I Sognehuset, og vbenhuset og plakater, som kan

hnges op.
Er startet op med konfirmander

-

det gr godt. Der

er 2 hold. Det er godt at vre i gang.

Nr.

Dagsorden:

6.

Nyt fra kirkeg5rden

Beslutningsreferat:
v/Søren

Nyt fra kirg5rden:

K!. 19:50
¯
¯

¯

Nyt Ira kirkegârden

Flytter Stauder, ukrudt gro stadig, og er ved at

Grøn kirke, enfrodigere kirkegârd.
Indkøb of maskiner

planlgge til granda?kning

Grøn kirke, en frodigere kirkeg5rd:
Var til et rigtig godt arrangement om grøn kirke
Mette Fauerskov havde en godt opig det var

-

-

reaiistisk. Vi kunne gøre mere p5
kirkeg5rden, for at gøre det godt for insekter my
men ogs5 s5 det er godt at se p5. Vi vii gerne gøre
meget saglig og

-

lidt mere. Fx til høstfest var det ikke købt blomster
md til at pynte kirken det var b5de blomster
hjemmefra og biomster fra kirkeg5rden. Hele
sommeren har vi pyntet kirken med blomster fra
kirkeg5rden. Vii gerne købe flere stauder, som vi seiv
kan plante og formere op.
-

Planerne ved sognehuset buyer flu siSet en gang
hver uge. Kunne siS boidbanen hver uge og lade
-

-

s5 kun siS en gang
imeilem, eVer en gang om 5ret.
resten vre "vild med viije"

-

Det samme gider omme ved langs diget ved

prsteg5rden.

Vii gerne prøve det af/ og arbejde videre med det. Vi
synes, at det vii vre en godt ide.

indkøb af Maskiner:
Har købt iøvsuger.

Har f5et tilbud p5 Hkkekiipper.
Har en eitrillebør p5 Vorbasse kirkeg5rd- vii gerne

have en mere. En mindre en fra Makita, som kan
køre med ca 130 kg. Den vii vre en stor hjip i
forbindelse med grandkning.
Begge deie er inden for budgettet

I Vorbasse laser kirkesangeren md og udgangsbøn
er d5r1ig iyd p5 mikrofonerne. Hvis vi skal have en ny
-

Nr.

Beslutningsreferat:

Dagsorden:

microfon, vii det koste meliem 4000 kr. elier 8000 kr.
Vi skal prioritere, hvis der buyer økonomiske midier

tildeti5r.
Søren var i Biliund til erfa-møde I g5r Det har en
katafaik i overskud koster m5ske omkring 1000 kr.
Hvis det buyer aktueit, vii det vre til Skjoldbjerg.
-

-

SØren har tait med en Ira jobcenteret p5 kommunen
om muligheder for praktik mm

7.

Orientering om budget 2022 v/iytte

K!. 20:05

Vi har f5et oplyst vores Iigningsbeiøb for 2022,
og vi skal spare Ca. 46.000 kr. I forhold til vores
I ndleverede

budgetønske r. Budgetudva iget er I

gang med at lave endeligt budgetforsiag, som
buyer prsenteret p5 nste møde.
Det er indregnet at I provstiets samiede ligning,
at vores I5n tii Sognehuset buyer indfriet I

Iøbet

af 2022.
8.
K!. 20:10

Behandling af revisionsprotokoulat og
revisorp5tegning for regnskabs5ret 2020
v/Jytte

Revisionsprotokoiiatet for Srsregnskab 2020 er
gennemg5et og taget tii efterretning.
Revisionsprotokollatet blev underskrevet.

Sebilaglog2

9¯

Evaluering afarrangementer:

K!. 20:25
.

.

28/8 og 29/8

a.

Konfirmation den

b.

Sogneeftermiddag for seniorer

a. Det gik rigtig godt dejligt med fyldt
kirke. Rigtig god prdiken og gode
sange. Ny fotograf fra Hejnsvig Godt
-

-

Gruppebillede.

31/8
c.

Forkiarings-Gudstj. og

konfirmandindskrivning 5/9

d.

Høstgudstjeneste i Skjoldbjerg

12/9
e.

Fiiesarr. med Y's men og KFUM
og KFUM

14/9

f.

Høstgudstjeneste med

g.

kirkefrokost og menighedsmøde i
Vorbasse den 19/9
Højskoiesang 20/9

b. Med Fiemming Rishøj der var 50
tiimeidte god dag. Godt tidspunkt I
siutning af august.
c. Kirken varfuld, FiIes lndskrivning, det
fungerede fint med fIIes udmeiding til
alie. Uiempe, at Susanne ikke f5r tait
med alie og der er nogle som ikke kan
komme. Det er meget tidsbesparende.
Forkiari ngsgudstjenesten fungerede ogsa
fi nt
-

-

-

Nr.

Beslutningsreferat:

Dagsorden:

d. Der var mange og det var en festlig
gudstjeneste og mange med til
bleskiver og saft i kirkehuset
e. Erik Lindsø var spndende at høre p og
godt at vente p
godt besøgt- ca 80
personer.
f. Der var ca 45 i sognehuset. Der var
trter fit frokost og det var godt. Det var
menighedsmøde, det gik ogs5 godt. Der
var ingen spørgsmâl. Til nste r skal der
vre fortlting til høstfest, som vi plejer.
g. Der var ca 55 Alice og Emmy sprudler
bare. Flere nye. Det er et godt koncept
-

-

-

-

10.

11.

Kaffe
Kommende arrangementer (fra irshjul)

h. Det er planlagt. Vi h5ber p 55

1(1.21:15
-.

h.

Familiegudstjeneste

i.

13/10
SaImestafet27/10

j.

29/9

Hajskolesang

k.
I.

BUSK Gudstjeneste 3 1/10

n.

Familiegudstjeneste_24/11

12.

Evt.

Erplanlagt

j.

Bruno finder en og Emmy har fundet

k. Susanne inviterertil planlgning
I. Pta nlgges senere

m. Er planlagt
n. Planlgges senere
________________________________________________

AVe helgen Gudstjeneste 7/11
m. Højskolesang 18/11

K!. 21:30

i

Distriktsforeningen har arrangeret DAPkursus,
den 28. oktober I Grindsted. Der kommer en Ira
Landsioreningen og underviser.
Jazz p Dansk I Billund kirke, den 7. oktober.

Der er Stifsmøde og Landemode-gudstjeneste I
Ribe ogs den 7/10.

13.
K!. 21:40

Godkendetse af referatet

Menighedsrâdsmøde nr. 5(72Oj Vorbasse og Skjoldbjerg sogne
-

Tid

ath d.

Deltagere:

Sted

2/H

2/

JA/ /4

-A4

Udsendt:

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

Referent:

Fravrende

IM

/

Brian Brodersen,

Bruno Lyskjr Due,

Li

Birgit Thomsen,

Emmy Schmidt,

4'

Erling Jensen,

Jens Dalgaard,

Jytte Pedersen,

Gitte Bennebo,
_______________

G'
Susanne Østbjerg Kargo,

KarinSaugmann.

