
Menighedsrådsmøde nr. 54/2022 – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid: 10. februar 2022kl. 19-22 Sted: Vorbasse Sognehus Udsendt: 03-02-2022 

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:  
 

Referent:  

Jytte Pedersen 
Fraværende 

Emmy Schmidt, Bruno L Due, Jens Dalgaard. Susanne er med på web. 
 

Nr. 
 

Dagsorden: Beslutningsreferat: 

1.  
kl. 19:00 

Velkommen til  
Sang valgt af Erling 

 

2.  
Kl. 19:05 

Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3.  Orientering: siden sidst Ingenting 

4.  
Kl. 19:10 

Dagens Emne: 

Kommentarer/respons fra temadagen 
den 5/2 som Distriktsforeningen 
arrangerede. 

Det var en rigtig god dag. 

Deltagerne fortæller lidt om dagen. 

Susanne fortæller lidt om indholdet. 

5.  
Kl. 19:40 
 

Nyt fra Sognepræsten v/Susanne Susanne fortæller om hvilke opgaver hun har 
udenfor sognet: distriktsforening, provstiudvalg, 
mentor for ny præst, prædikenudvalg, 
redaktionsgruppe til bog der skal udgives i stiftet. 

Gudstjeneste på Frihavnen i næste uge er aflyst pga. 
Susannes ferie.  

Provstestilling er blevet slået op. Stillingen flyttes til 
Billund. Der forventes ansættelse pr. 1. maj.  

Der er LEGO masters konfirmanddag i Billund d. 26. 
marts. Menighedsrådet betaler deltagergebyr på 100 
kr. pr. deltager.   



Nr. 
 

Dagsorden: Beslutningsreferat: 

Familiegudstjeneste og konfirmandundervisning blev 
aflyst i går pga. corona.  

Der er kommet ny præst i Hejnsvig, mens Jørgen 
Johansen har studieorlov i 3 måneder.  

Der er lørdagsdåb d. 12. marts.  

Der er kommet garageporte i præsteboligen.  

Tømreren har repareret de fejl og mangler der blev 
konstateret ved 1 års gennemgang af præsteboligen. 

 

6.  
Kl. 19:55 

Nyt fra kirkegården v/Søren Kirkeklokken i Vorbasse har været ude af balance. 
Thubalka har repareret. Der er en krog der er 
knækket i ophæng. Prisen for reparationen vil koste 
50-60.000. Der skal kigges på det til kirkesynet. 

Gasfyret har ikke fungeret ordentligt længe i 
Vorbasse. Der er en cirkulationspumpe der ikke har 
fungeret. Den er renset og nu virker det. 

Der er udfordringer med mobiltelefonen. Den skal 
udskiftes. 

Løvsugeren vil ikke køre ordentligt. Hækklipningen er 
startet. 

Søren er ved at finde ud af at købe sten til erstatning 
for hækkene. 

Søren har fået henvendelse fra kommunen om vi vil 
have en i praktik. Søren holder møde med 
praktikanten. 

Søren kontakter Kim fra Expert vedr. teleslynge og 
mikrofon i sognehuset. 

Søren og Jens har snakket om opslag af stilling til 
gravermedhjælper. 

 

7.  
Kl. 20:10 

Evaluering af arrangementer: a. Der var ca. 70 deltagere. Det fungerede 
godt.  



Nr. 
 

Dagsorden: Beslutningsreferat: 

a. Rundvisning i Skjoldbjerg kirke 
20/1 kl. 15-17 

b. Skjoldbjerg kirkes fødselsdag 
23/1 

c. Højskolesang 24/1 
d. Orgelkoncert og fællessang 3/2 
e. Familiegudstjeneste 9/2 

 

b. Der er rigtig mange der er vendt tilbage og 
har sagt det var en god dag.  

c. Der var ikke så mange deltagere som 
tidligere 

d. Det var en rigtig god aften, Bjørn Elkjer 
gjorde det godt. 

e. Blev aflyst 

Birgit fortæller at mandagscafeen er startet igen.  

8.  
Kl. 20:25 

Kommende arrangementer (fra årshjul) 

f. Salmestafet 23/2 
g. Fastelavn 27/2 
h. Fællesarrangement med Y’s-men 

og KFUM og KFUK 8/3 
i. Sogneindsamling Folkekirkens 

nødhjælp 13/3  
j. Højskolesang 23/3 
k. Konfirmandweekend den 2-3/4 
l. Skærtorsdag aftens gudstjeneste 

i Skjoldbjerg 
m. 2. påskedag – påskevandring 
n. Højskolesang 26/4 
o. Familiegudstjeneste 27/4 

f. Det er Inge Martinussen fra Skjoldbjerg. 
Karin følger op på hvem det er fra Vorbasse 

g. Susanne har lavet aftale med Kultur & Event. 
Vi sørger for kaffe, og Søren hænger 
tønderne op. Gudstjenesten er kl. 10.30. 

h. Birgit har lavet aftale med Y´s-men og KFUM 
& KFUK 

i. Birgit har 15 indsamlere.  
j. - 
k. Konfirmandudvalget mødes efter ferien. 
l. Gudstjenesteudvalget skal mødes 
m. Gudstjenesteudvalget skal mødes 
n. - 
o. - 

 Kaffe 

 

 

9.  
Kl. 21:15 

Evt. Søren tænker over hvordan man kommer i gang med 
strategiplanen på kirkegården.   

10.  
Kl. 21:30 

Godkendelse af referatet Godkendt 
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