Menighedsrådsmøde nr. 53/2022 – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne
Tid: 13. januar 2022kl. 19-22

Sted: Skjoldbjerg Kirkehus

Udsendt: 07-01-2022

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:

Invitation til temadag for menighedsråd den 05-02-2022
Referent:

Jytte Pedersen
Fraværende

Gitte Bennebo og Bruno Due.
Karin deltager online.

Nr.

Dagsorden:

Beslutningsreferat:

1.

kl. 19:00

Velkommen til
Sang valgt af Emmy

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3.

Orientering: siden sidst

Karin: Vedr. corona, er der fra søndag ingen
antalsbegrænsninger i kirken, men stadig krav om
coronapas og mundbind.

4.

Dagens Emne:

Karin: vi har lavet strategiplan for kirkegården. Det
er er vel lidt a la en fremtidig strategi, hvordan
kirken skal ”udvikle” sig.

Kl. 19:05

Kl. 19:10

Hvordan ser Vorbasse kirke ud? Hvilke
reparationer/forbedringer i kirken vil
komme i de kommende år?
Vi brainstormer på formål og nedsætter
et udvalg, som skal arbejde videre med
eventuelle kommende projekter.

Formålet med udvalget er at lave et overblik over
kirkens nuværende og fremtidige stand; indvendig,
udvendig og ovenpå.
Brainstorming: orgel, indvendig kalkning,
vinduesnicher i tårn og tværskib, lyd, elektronik.

Søren: vi har været på studietur til Tarm kirke. Her
var stole skiftet ud med bænke.
Susanne: en kombination af stole og bænke kan
noget.

Nr.

Dagsorden:

Beslutningsreferat:
Erling: der er en stor kirke ved Christiansfeld, hvor
der står cafeborde der kan bruges til at drikke kaffe
ved.
Et udvalg blev nedsat: Susanne, Erling, Karin, Jens,
Brian.

5.

Nyt fra Sognepræsten v/Susanne

Kl. 19:40

Der har været et møde med
familiegudstjenesteudvalget. Der har været
Familiegudstjenester siden 2015, og stemningen er
blevet lidt mat. Der gøres lidt ekstra reklame før
næste gang. Det kommende år skiftes mellem
tirsdag, onsdag og torsdag.
Familiegudstjenesteudvalget snakkede om salmer.
Susanne overvejer at indføre månedens salme.
Emmy foreslår at bl.a. menighedsrådet, deltagere i
sangaften m.m. afleverer 20 salmer til Emmy inden
udgangen af januar. Så sorterer Emmy og afleverer
til Susanne.

6.

Kl. 19:55

Nyt fra kirkegården v/Søren
a) nyt fra kirkegården
b) Sogneblad
c) ledige timer

a. Der laves hovedrengøring. Søren var på kursus i
sidste uge. Eva skal på grafisk kursus løbende
over året. Skal snart i gang med at klippe hæk.
b. Jeremy Watts har et forslag om at man går
sammen med flere foreninger, bla.
grundejerforeningen, så der bliver lavet flere
blade, og udgives oftere. Jytte fortæller at vi
kontaktede flere foreninger for ca. 4 år
siden, men der var ingen respons på det.
Susanne foreslår at der snakkes mere om
det i sognebladsudvalget.
c. Hvad gør vi med de ”ledige timer” vi har haft
det seneste år. Jens foreslår at vi slår
stillingen op, evt. som flexjob.
Det skal være en person der kan lave ”lidt af
hvert”. Søren fortæller at i 2019 havde 15
begravelser/bisættelser/urnenedsættelser, i
2020 var der 11, og i 2021 var der 31, så det
svinger meget.
d. På et møde i sognehuset har der været klage
over teleslyngen. Søren har haft kontakt til
Kim fra Expert. Ledningen er eftermonteret i

Nr.

Dagsorden:

Beslutningsreferat:
gulvet. Kim mener at anlægget ikke er
kraftigt nok. Et kraftigere anlæg koster 34000 kr. Vi beslutter at købe det.
e. Der har være strømafbrydelse i kirken i
Vorbasse. Der var pga. fugt.
f. D. 23/12 sneede det. Der var problemer
med fejemaskinen der ikke fejede ikke
ordentligt i Skjoldbjerg.
g. Stophanen i Skjoldbjerg drypper, den skal
skiftes.
h. I Sognehuset er der model af Vorbasse
middelalderkirke. Det er skolen der har lavet
den.
i. Der er en der er kørt ind i kirkediget i
Vorbasse i julen. Den er repereret igen.

7.

Kl. 20:10

Jubilæumsfejring i Skjoldbjerg
v/jubilæumsudvalg

Der deltager 65 i kirken og 73 i sognehuset.
Birgit har bagt boller og købt kakaomælk til
kirkerundvisningen.
Der er bestilt mad på kroen til søndag. Vi dækker
borde lørdag.
Susanne har lavet et sangblad.
Susanne laver opslag til Vorbasse.dk.
Susanne kontakter biskoppen om gudstjenesten.
Der skal bæres mundbind ind og ud af kirken, og når
man bevæger sig rundt i sognehuset.

8.

Kl. 20:25

Gennemgang af udvalg – skal der ske
ændringer:
a: Aktivitetsudvalg: Emmy, Erling, Birgit,
Gitte
b: Gudstjenesteudvalg: Susanne, Emmy,
Gitte, Bruno, Karin
c: Sognebladsudvalg: Susanne, Birgit,
Jytte, Eva
d: Konfirmandudvalg: Gitte, Emmy, Jens,
Susanne, Karin

Sammensætning af udvalg det kommende år:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

uændret
uændret
uændret
uændret
nedlægges om lidt
Byggeudvalg – ny præstebolig: nedlægges.
Præstegårdsudvalget tager over.
g. Uændret
h. Uændret
i. Uændret

Nr.

Dagsorden:

Beslutningsreferat:

e: Jubilæumsudvalg – Skjoldbjerg kirke
100 år: Klaus, Gitte, Birgit, Søren, Brian,
Jytte

Nyt renoveringsudvalg oprettet under pkt. 4 på
dagsorden: Susanne, Erling, Karin, Jens, Brian.

f: Byggeudvalg – ny præstebolig: Erling,
Jens, Jytte
g: RAMS: Jens
h: Budget/økonomiudvalg: Jytte, Karin,
Brian, Erling, Susanne
i: Helligkildeudvalg: Bruno, Søren, Karin,
Jytte

9.

10.

Kl. 21:00

11.

Kl. 21:15

Kaffe
Evaluering af arrangementer:

a. juleuddeling
b. Familiegudstjeneste 24/11
c. 1. søndag i advent Luciakor og 9
læsninger 28/11
d. Højskolesang 7/12
e. Adventskoncert i Vorbasse
torsdag 16/12
f. Jul og nytår

Kommende arrangementer (fra årshjul)
g. Rundvisning i Skjoldbjerg kirke
20/1 kl. 15-17
h. Skjoldbjerg kirkes fødselsdag
23/1
i. Højskolesang 24/1
j. Orgelkoncert og fællessang 3/2
k. Familiegudstjeneste 9/2
l. Salmestafet 23/2

a. Det gik godt. Rart at vi brugte det nye
gaveregulativ fra provstiet.
b. Det har vi snakket om.
c. Det var godt besøgt. Søren snakker med
beboerforeningen om det er/skal være et
fælles arrangement.
d. Det har været godt besøgt.
e. Billund Cantori sang godt. Der var ikke så
mange deltagere. Det kan skyldes corona.
f. Der var ikke så mange deltagere juleaften.
Der var flere i kirke juledag end juleaften.
Susanne har fået positiv feedback på onlinegudstjenesten. Søren fortæller at der pt. ikke
er våbenhuskaffe pga. corona.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Lokalet i kirkehuset bliver lavet til udstilling.
Det har vi snakket om.
Emmy har styr på det.
Kjeld har styr på det.
Det kommer der styr på.
Det kommer der styr på.
Det er fængselspræsten Jesper Birkler der
kommer. Det kommer der styr på.
n. Birgit fortæller at der kan være både
kontantindsamling og via mobilepay. Erling

Nr.

Dagsorden:
m. Fællesarrangement med Y’s-men
og KFUM og KFUK 8/3
n. Sogneindsamling Folkekirkens
nødhjælp 13/3
o. Højskolesang 23/3
p. Konfirmandweekend den 2-3/4

Beslutningsreferat:
spørger Marianne om hun vil stå for
forplejning.
o. Det kommer der styr på.
p. Konfirmandudvalget skal mødes.

Dato for kirkesyn: 20. april. Erling spørger Frits.

12.

Evt.

Brian foreslår at vi skal have fulgt op på de projekter
vi har budgetteret med i 2022, pga. mulige
kommende prisstigninger.

13.

Godkendelse af referatet

Godkendt.

Kl. 21:30

Kl. 21:45

