Menighedsrådsmøde nr. 60/2022 – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne
Tid: 20. september 2022 kl. 19-22

Sted: Skjoldbjerg kirkehus

Udsendt: 09-09-2022

Deltagere:

Brian Brodersen, Birgit Thomsen, Emmy Schmidt, Erling Jensen, Jens Dalgaard, Jytte Pedersen, Gitte
Bennebo, Susanne Østbjerg Kargo, Søren Madsen, Karin Saugmann, Carsten Holmgaard (stedfortræder for
Bruno Due)

Bilag udsendt:
Referent:

Jytte Pedersen
Fraværende

Carsten Holmgaard

Nr.

Dagsorden:

1.

kl. 19:00

Velkommen til
Sang valgt af Jens

2.

Godkendelse af dagsorden

Vi har modtaget revisionsprotokollat og
revisionspåtegning for 2021 efter udsendelse af
dagsorden. Dette medtages som et ekstra punkt.

3.

Orientering: siden sidst

Karin fortæller at Bruno har orlov fra
menighedsrådsarbejdet indtil januar 2023. Carsten
Holmgaard indtræder som suppleant i perioden.

Kl. 19:05

Bruno har orlov i en periode

4.

Kl. 19:10

Dagens Emne:

Beslutningsreferat:

Punktet udsættes til næste gang.

Kort til samtale

5.

Nyt fra Sognepræsten v/Susanne

a. Viser de nye kirkeblade. Pris for tryk af
december/januar-udgaven er 2.500.
Dertil kommer omdeling.
b. Susanne omdeler forslag ud til
kollektliste. Vi skal godkende liste inden
advent.
c. Vi snakker om indsamlingsformen i f.m.
høstoffer.

6.

Nyt fra kirkegården v/Søren

a. Det fungerer fint med vores praktikant.
b. Iflg. strategiplanen skal der plantes ved
siden af tårnet. Søren foreslår at der
plantes en sydbøg og coteneaster.

Kl. 19:30

Kl. 19:45

Nr.

Dagsorden:

Beslutningsreferat:
c. Vorbasse: Der er skiftet et vindue i
sognehus. Der bliver skiftet plade på
kapeldøren. Der skal efterfuges på
sognehus. I september repareres tag på
våbenhus.
d. Ophæng til kirkeklokken er repareret.

7.

kl. 20:00

Behandling og godkendelse af Budget
2023 v/Jytte

Jytte fortæller om resultat fra 2. budgetsamråd,
og budgetudvalgets forslag til VorbasseSkjoldbjerg Menighedsråds budget for 2023.
Ligningsbeløb til drift kr. 2.304.391,00
Ligningsbeløb til anlæg kr. 152.000,00
Ligningsbeløb i alt kr. 2.456.391,00
Budgetforslaget godkendes.

8.

Behandling af revisionspåtegning og
revisionsprotokollat for 2021

Revisionspåtegning og revisionsprotokollat
gennemgås og tages til efterretning.

9.

Energibesparelse, reducering af
energiforbrug. Hvilke tiltag kan vi gøre for
at spare på energien?

Kirkeministeriet har opfordret til at kigge på mulige
energibesparelser.

Kl. 20:30

Vi beslutter følgende:
Temperaturen nedsættes til 19 grader.
I Skjoldbjerg tændes udendørslyset på kirken først
fra 1. søndag i advent indtil Hellig Tre konger, og
antal timer med lys nedsættes.
Der informeres om det i kirkebladet.

Vi overvejer:
Vi snakker om evt. kun at holde én gudstjeneste hver
søndag, så begge kirker ikke varmes op. Evt. tilbyde
transport.
Evt. sætte affugter op i Vorbasse kirke.

Nr.

Beslutningsreferat:

Dagsorden:

Søren undersøger en pris på indkøb af en evt. ny
affugter.
Vi tager punktet op på næste møde.

10.

Kl. 21:00

Udlejningspriser for sognehuset. Skal
udlejningspriserne for sognehuset
reguleres? Se de aktuelle priser på
kirkens hjemmeside, under sognehus /
priser og betaling.

Nuværende priser, der har været gældende siden
sognehuset blev indviet:
Foreningspris: 300 kr. for første lokale og 200 kr. pr.
ekstra lokale.
Privatpris: 1.500 kr. for et lokale og 2.000 kr. for hele
huset.
Jytte kigger på de faste aftaler der er lavet, og der
laves et forslag til fremtidige priser til næste møde.

Kaffe
11.

Kl. 21:30

Evaluering af arrangementer:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Konfirmandindskrivning 4/9
Hvorfor gør vi sådan gudstj. 4/9
Højskolesang 5/9
Høstgudstj. i Skjoldbjerg 11/9
Udflugt med seniorer 13/9
Høstgudstj. i Vorbasse 18/9

a. Det fungerer fint. Der er 26
konfirmander.
b. .
c. Der var mange 50
d. Der var ca. 20 til æbleskiver og saft
e. Det gik fint. Der har været meget positiv
respons. Det var godt med en guide på
Esbjerg havn. Og godt i kirken. Ståkaffen
fungerede godt.
f. Det var en dejlig dag.
- Der har været en spændende
kirkegårdsvandring d. 1/9
- 4. og 6. klasser har været på
kirkegården i dag.

12.

Kl. 21:40

Kommende arrangementer (fra årshjul):
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Familiegudstjeneste 22/9
Højskolesang 4/10
Salmestafet 13/10
BUSK gudstjeneste 30/10
Højskolesang 8/11
Alle helgengudstjeneste 6/11

g.
h.
i.
j.

.
.
Personalet sørger for småkager
Der holdes ikke BUSK gudstjeneste.
Spejderne ønsker ikke at deltage.
Konceptet BUSK holder pause de næste
år. Susanne sender mail til ”de unge

Nr.

Dagsorden:
m. Familiegudstjeneste 15/11
n. 1. søndag i advent Lucia i
Skjoldbjerg 27/11
o. Højskolesang 1/12
p. Adventskoncert
q. Jul og nytår

Beslutningsreferat:

k.
l.
m.
n.

o.
p.
q.
13.

Evt.

Kl. 21:55

voksne” og ”magnum”, og hører om de
vil være med til at lave en gudstjeneste.
.
.
.
De starter øvning op d. 7. oktober.
Gudstjenesten er ikke med de 9
læsninger, men en familievenlig
gudstjeneste.
.
D. 11/12 kl. 19.30 med Kor Dania.
.

Jørgen Møller har interviewet Ernst Thomsen
vedr. Skjoldbjerg kirke. Der er nu lavet en film,
som Ernst skal se sammen med Lokalhistorisk
arkiv.

Søren: støvsuger i graverhuset er gået i stykker.
Emmy: biblioteket vil gerne have 3
”Skjoldbjerg”-bøger.
Jens: for 14 dage siden var han til musikarrangement i Ansager. Han fik der store roser
til Vorbasse-Skjoldbjerg vedr. kostprisberegningen.
14.

Kl. 22:00

Godkendelse af referatet

Godkendt

