Menighedsrådsmøde nr. 52/2021 - Vorbasse og Skjoldbjerg sogne
Tid: 23. november 2021 kl. 19-22

I

Sted: Vorbasse Sognehus

I Udsendt: 17-11-2021

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:
Bilag 1: fortolkning fra Kirkeministeriet
Bilag 2: Provstiudvalgets kommentarer til årsregnskab 2020
Bilag 3: Gaveregulativ Grene Provsti
Referent:

Jytte Pedersen
Fraværende

Emmy Schmidt, Gitte Bennebo

Nr.

Dagsorden:

1.

Vi starter i kirken

Beslutningsreferat:

kl. 19:00

Velkommen til
Sang valgt af Bruno

2.

Dagens Emne

Vi snakker om eventuelle kommende
reperationer/forbedringer i kirken de kommende år.

Hvordan ser vores kirke ud?

Jytte fortæller hvordan menighedsrådet i Randbøl
har arbejdet med deres renoveringsprojekt. Vi
beslutter at vi på mødet i januar måned
brainstormer om formål, og nedsætter et udvalg der
kan arbejde videre med eventuelt kommende
projekter.

3.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4.

Orientering: siden sidst

Ingenting

5.

Nyt fra Sognepræsten v/Susanne

Har været på kursus om sjælesorg.

Kl.19:25

Kl.19:30

Martin er startet i praktik hos Susanne. Hjælper bla.
med konfirmanderne.

Nr.

Dagsorden:

Beslutningsreferat:

6.

Nyt fra kirkegården v/Søren

Er næsten færdig med grandækning.

Kl.19:45

Pynt på alteret til gudstjenester er julestjerner indtil
jul.
Der starter en praktikant på kirkegården.
Teleslyngen fungerer ikke så godt i det store rum i
sognehuset. Måske skal der trækkes en ny ledning.
Søren og Erling undersøger nærmere.
Sørens arbejdstelefon fungerer ikke så godt.
Frihavnen har kontaktet Søren om streaming. Der
arbejdes på at få det til at fungere.
Der er repareret forskellige ting af elektriker i
sognehuset.

7.

Corona retningslinjer/ restriktioner

Kl. 20:DD

- se bilag 1 fortolkning fra
Kirkeministeriet

8.

Vi snakker om corona-reglerne, og hvordan vi kan
forberede os, såfremt der kommer flere restriktioner

Orientering om 3. kvartalsrapport v/Jytte

Kl. 20:10

før jul. I Vorbasse sætter vi maks-antallet til 200
personer.
Kvartalsrapport pr. 30.09.2021 viser et overskud på
310.983,86.
Kvartalsrapporten gennemgås og tages til
efterretning.

9.

Orientering om provstiets godkendelse

Jens undersøger reglerne omkring massage til

Kl. 20:20

og kommentarer til godkendelse af

personalet, da revisionen har kommenteret vores

årsregnskab og revisionsprotokollat for

betaling af massagen. Vi følger op på det.

2020.

-

se bilag 2 provstiudvalgets
kommentarer til årsregnskab 2020

10.

Gennemgang og vedtagelse af nye

Vi snakker om gavereglerne fra Grene Provsti, som vi

Kl. 20:30

gaveregulativer

fremover vil følge.

-se bilag 3 Gaveregulativ for Grene
Provsti

Vi beslutter, at de frivillige der hjælper gang på gang
(mere end S gange årligt), også vil få en julegave.

Nr.

Dagsorden:

11.

Konstituering for det næste år:

Beslutningsreferat:

Kl. 20:45

a.

Formand

b.

Næstformand

C.

Kasserer

d.

Kontaktperson

e.

Kirkeværge for Skjoldbjerg

f.

Kirkeværge for Vorbasse

g.

Sekretær

h.

Underskriftsberettiget (sammen med

a.

Karin

b.

Birgit

C.

Jytte

d. Jens
e.

Brian

f.

Erling

g.

Jytte

h.

Birgit

i.

Frits S. Kristensen

formanden)

i.

Bygningssagkyndig

12.

Fastsættelse af mødedatoer i 2022.

Kl. 21:DD

Medbring kalender.

13/1 i Skjoldbjerg
10/2 i Vorbasse
17/3 i Vorbasse
20/4 i Skjoldbjerg
11/5 i Vorbasse
14/6 i Skjoldbjerg
24/8 i Vorbasse
20/9 i Skjoldbjerg
27/10 i Vorbasse
22/11 i Vorbasse

13.

14.

Kaffe
Evaluering af arrangementer:

Kl. 21:30

a.

Salmestafet 27/10

b.

Luciakor øvelsesopstart 29/10

C.

BUSK Gudstjeneste 31/10

d.

Alle helgen Gudstjeneste 7/11

e.

Højskolesang 18/11

a.

Det var godt

b.

Der er 13 deltagere. Birgit har gjort kjolerne
klar.

C.

Der var ikke så mange børn. Susanne vil
gerne have spejderne med i planlægningen.
Karin foreslår at Susanne tager kontakt til
spejderne, KFUM & Kog Børnekredsen om
de vil være med i planlægningen til næste år.

d.

Mikrofonen virkede ikke (den var slået fra) i
Vorbasse, men der var en god stemning. Vi

Nr.

Dagsorden:

Beslutningsreferat:
planlægger ikke at have nadver til Alle
Helgen Gudstjenester til æste år.

15.

Kommende arrangementer (fra årshjul)

Kl. 21:45

f.

juleuddeling

g.

Familiegudstjeneste 24/11

h.

1. søndag i advent Luciakor og 9

e.

I onsdags var der 54 deltagere.

f.

Susanne, Jens og Birgit står for det.

g.

Bruno og Susanne har planlagt det.

h.

Susanne har oversigt over 9 der læser. Den
nye Skjoldbjerg-bog sælges i
Medborgerhuset efter gudstjenesten.

læsninger 28/11

i.
j.

i.

Emmy planlægger det.

j.

Pige-cantoriet fra Billund kommer og synger.

Højskolesang 7/12

Af praktiske årsager er adventskoncerten

Adventskoncert i Vorbasse

flyttet til en torsdag aften.

torsdag 16/12
k.

Jul og nytår

De øvrige arrangementer gennemgår vi på næste

I.

Rundvisning i Skjoldbjerg kirke

møde.

20/1 kl. 15-17
m. Skjoldbjerg kirkes fødselsdag
23/1
n.

Højskolesang 24/1

o.

Orgelkoncert og fællessang 3/2

p.

Familiegudstjeneste 9/2

q. Salmestafet 23/2

16.

Evt.

Ingenting

Godkendelse af referatet

Godkendt.

Kl. 21:55

17.
Kl. 22:DD

Emmy Schmidt og Gitte Bennebo der er fraværende
ved dette møde, tilslutter sig beslutningen om
konstitueringen ved en godkendelsesmail.

