
Menighedsrådsmøde nr. 55/2022 – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid: 17. marts 2022 kl. 19-22 Sted: Vorbasse Sognehus Udsendt: 10-03-2022 

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 

 
 

Nr. 
 

Dagsorden: Beslutningsreferat: 

1.  
kl. 19:00 

Velkommen til  
Sang valgt af Birgit 

 

2.  
Kl. 19:05 

Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3.  Orientering: siden sidst Ingenting 

4.  
Kl. 19:10 

Dagens Emne: 

 

Vi snakker om situationen i Ukraine, og folkekirkens 
rolle i den forbindelse. 

5.  
Kl. 19:30 
 

Nyt fra Sognepræsten v/Susanne 

• Orientering om salmeprojekt 
• Konfirmandweekend 

• påskevandring 

a. Emmy og Susanne har kigget på de tilsendte 
salmer. Susanne vil fortælle om det på 
menighedsmødet.  

b. Konfirmandweekend d. 2.-3. april. Der er ca. 
35 konfirmander.  

c. Gudstjenesteudvalget har besluttet, at der 
er påskevandring 2. påskedag.  

d. Jens sørger for børneattester på hele 
menighedsrådet. 

6.  
Kl. 19:50 

Nyt fra kirkegården v/Søren a. Der er kommet en ny praktikant på 
kirkegården.  

b. Der bliver købt nogle brosten i Grindsted til 
udskiftning af forhække. 

c. I strategiplanerne for kirkegården er det 
besluttet at der skal plantes noget. Det går vi 
i gang med. 



Nr. 
 

Dagsorden: Beslutningsreferat: 

d. Det overvejes om der skal spares en smule 
på varmen pga. de stigende energipriser. 

e. Jørgen Møller har snakket med Søren om 
udgravning af Helligkilden (se pkt. 8). 

f. Der er lavet plancher der skal sættes op på 
gavlen af værkstedet. – vedr. valfart, kirken 
og udgravning af Helligkilden   

g. Til budgetudvalgsmødet snakkede vi om 
diverse projekter der skal laves. Søren er ved 
at snakke med forskellige håndværkere. 

h. Der skal laves nye kostprisberegninger i år.  
i. Søren foreslår indkøb af bajonetsav til 

kirkegården - vedtaget  

7.  
Kl. 20:05 

Godkendelse af årsregnskab for 2021 
v/Jytte 

 

Resultatet for 2021 udgør kr. 202.416,91. 
Regnskabet er godkendt.  

Årsregnskabet 2021 for Vorbasse-Skjoldbjerg 
Menighedsråd, CVR.nr. 34759464 blev afleveret i 
Brandsoft d. 17.03.2022 kl. 20.43. 

8.  
Kl. 20:35 

Orientering om godkendelse af 
udgravning af Helligkilden 

Karin orienterer om tilladelse til udgravning af 
Helligkilden 

9.  
Kl. 20:45 

Orientering fra kontaktpersonen v/Jens  

• ansøgninger/nyansættelse 

• status på massageordning 

a. Der er kommet ansøgninger til ansættelse 
på kirkegården på 550 timer. Det har været 
samtaler og Jens arbejder på papirarbejdet 
omkring ansættelse. 

b. Jens har undersøgt mere omkring 
massageordningen, som revisor og 
provstiudvalg har kommenteret. 
Massageordningen er forebyggende.  
Menighedsrådet ønsker at fastholde 
ordningen. Jens og Karin sender svar til PU 
og revisor. 

 Kaffe 

 

 

10.  
Kl. 21:15 

Evaluering af arrangementer: 

a. Salmestafet 23/2 

a. Det var en god aften 
b. Der var mange deltagere 
c. Ca. 60 deltagere 



Nr. 
 

Dagsorden: Beslutningsreferat: 

b. Fastelavn 27/2 
c. Fællesarrangement med Y’s-men 

og KFUM og KFUK 8/3 
d. Sogneindsamling Folkekirkens 

nødhjælp 13/3  
 

d. Ros til Birgit for godt arbejde. Der blev 
indsamlet knap 22.000 kr. 

11.  
Kl. 21:30 

Kommende arrangementer (fra årshjul) 

e. Højskolesang 23/3 
f. Konfirmandweekend den 2-3/4 
g. Skærtorsdag aftens gudstjeneste 

i Skjoldbjerg 
h. 2. påskedag – påskevandring 
i. Kirkesyn d. 20/4 
j. Højskolesang 26/4 
k. Familiegudstjeneste 27/4 
l. Menighedsmøde 8/5 
m. Konfirmation 13/5 og 15/5 
n. 2. pinsedagsgudstjeneste 6/6 
o. Salmestafet i oktober 
p. Udflugt med seniorerne 13/9 
q. adventskoncert 

e. Emmy siger programmet er klar 
f. Er planlagt 
g. Birgit handler ind 
h. Der skal være tilmelding til vandringen 
i. Start kl. 15 i Vorbasse.  
j. Programmet er ikke lavet endnu 
k. Planlægningsdato skal fastsættes 
l. Birgit og Emmy sørger for frokost 
m. Næste gang aftaler vi hvem der tager imod 

telegrammer 
n. Gudstjeneste i haven hos Susanne om 

eftermiddagen. Minikonfirmanderne bliver 
inviteret. 

o. Ikke planlagt endnu 
p. Besøg i Hjerting Kirke. Aftensmad i 

sognehuset.  
q. Der er et Egtvedkor, som vi kan spørge 

 

12.  
Kl. 21:50 

Evt. Susanne: 16. maj er der inspirationskonference om 
Folkekirkens grønne omstilling. På næste møde 
aftales hvem der vil med. 

13.  
Kl. 22:00 

Godkendelse af referatet Godkendt. 
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