Menighedsrådsmøde nr. 58/2022 – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne
Tid: 14. juni 2022 kl. 19-22

Sted: Skjoldbjerg kirkehus

Udsendt: 07-06-2022

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

Erling Jensen

Nr.

Dagsorden:

Beslutningsreferat:

1.

kl. 19:00

Velkommen til
Sang valgt af Gitte

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3.

Orientering: siden sidst

Ingenting

4.

Dagens Emne:

Karin fremlægger udvalgets foreløbige vision:

Kl. 19:05

Kl. 19:10

Kirkestrategi – oplæg fra udvalg om vision Vi ønsker at Vorbasse kirke:
•
•
•
•
•
•
•
•

skal fremstå velholdt og funktionelt,
med gode rammer til søndagens
gudstjenester,
og ugens øvrige arrangementer.
Kirkerummet skal indbyde til fællesskab og
relationer,
og også være børnevenligt.
Det skal være indbydende rammer for livets
store begivenheder i Kirken
skal fremtidssikres med hensyn til lyd og
elektronik, herunder også vores orgel.
Skal have et kirkerum med god lyd og akustik
til fællessang og tale.

Vi snakker om forskellige muligheder, og ønsker
tilføjet:
-

Der skal være respekt for historien

Nr.

Dagsorden:

Beslutningsreferat:
-

Tilføjes at visionen ønskes i
fremtiden, men ikke er
åremålsbestemt

Udvalget arbejder videre med projektet.

5.

Nyt fra Sognepræsten v/Susanne

Kl. 19:30

Susanne har valgt månedens salme til maj/juni og til
juli. Det er fra bogen ”100 salmer”.
Susanne har været til ”Landsforeningen af
menighedsråd”s årsmøde i weekenden. Hun
opfordrer til at flere fra menighedsrådet deltager til
næste år.
Der er ingen minikonfirmander i år.

6.

Nyt fra kirkegården v/Søren

Kl. 19:45

Er gået i gang med at klippe hæk.
Sommerferien nærmer sig.
Der er alliker i skorstenen i Skjoldbjerg kirke.
Skorstensfejeren sætter rist i.
Søren skriver forbrugstal op hver måned i
Skjoldbjerg. I maj er der brugt 30 m3 vand. Søren
ved ikke hvordan det er sket. Det følges tæt.
Tømreren har været forbi og kigge på reparation af
kapeldøren i Vorbasse. Der arbejdes videre med det.
Der er et vindue i Sognehuset der skal skiftes. Det er
et ”højt” vindue der er ramt af stenslag.
Søren har haft møde med kommunen omkring
praktikantordningen.

7.

Udgravning af helligkilden

Vi har fået gravet overfladejord af. Der graves stadig,
og man ved ikke endnu hvad der bliver fundet.
Udgravningen forventes at være afsluttet i denne
uge.

8.

Interesse for fjernvarme?

Erling og Søren har været til møde for at høre om
tilslutning til fjernvarme i Vorbasse.

kl. 20:00

Kl. 20:10

Nr.

Dagsorden:

Beslutningsreferat:
Vi har fået overslag fra GEV omkring
tilslutningspriser, som vil være i omegnen af 300.000
kr. i alt.
Der er budgetsamråd i morgen, hvor emnet
forbrugsafgifter vil blive drøftet. Vi er interesserede i
tilslutning til fjernvarme.

9.

kl. 20:30

Orientering om tilbagemeldinger fra
provstiet
•

•

10.

Kl. 20:40

11.

Kl. 20:50

Karin orienterer om svarene fra provstiet.

Behandling af synsrapporter for
Vorbasse kirke og kirkegård,
Skjoldbjerg kirke og kirkegård og
præsteboligen
Orientering om beslutning vedr.
massageordning

Evaluering af arrangementer:
a. Konfirmation 13/5 + 15/5
b. 2. pinsedagsgudstjeneste 6/6
Kommende arrangementer (fra årshjul):
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Markedsgudstjeneste 21/7
Konfirmandindskrivning uge 34
Hvorfor gør vi sådan gudstj. 4/9
Højskolesang 5/9
Høstgudstj. i Skjoldbjerg 12/9
Udflugt med seniorer 13/9
Høstgudstj. i Vorbasse 19/9
Familiegudstjeneste 22/9
Højskolesang 4/10
Salmestafet 13/10
BUSK gudstjeneste 30/10

a. Det gik godt.
b. Gudstjeneste i præstegårdshaven, der var
tørvejr under gudstjenesten. Der var lånt
højtalere hos KFUM & K. 42 deltagere.
c. Der er markedsgudstjeneste torsdag kl. 11 i
uge 29.
d.+e. Konfirmandindskrivning sammen med
”hvorfor gør vi sådan-gudstjeneste”. Der
serveres kaffe og småkager.
f. det er arrangeret
g. D. 11/9. Der serveres saft og æbleskiver efter
gudstjenesten.
h. Udflugt til Hjerting kirke. Guidet rundtur på
Esbjerg Havn. Middag i Sognehuset kl. 18. Brian
hjælper med aftensmaden.
i. Karin aftaler hvem der skal fortælle om noget.
j. Der er planlægningsmøde 30/8
punkt k.-l. tages med på næste møde

Nr.

Beslutningsreferat:

Dagsorden:

m. Der inviteres til planlægning med lokale
grupper.

Kaffe
12.

Evt.

Jens har snakket med kontaktpersonen i Hejnsvigs
menighedsråd om evt. samarbejde på afløsning af
hinandens personale. Foreløbig er der snak om at
mødes til en kop kaffe for at snakke om eventuelle
muligheder.

13.

Godkendelse af referatet

Godkendt

Kl. 21:30

Kl. 21:35

