
Menighedsrådsmøde nr. 61/2022 – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid: 27. oktober 2022 kl. 19-22 Sted: Vorbasse Sognehus Udsendt: 21-10-2022 

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:  
Brev fra biskoppen ”Om fejring af gudstjeneste under energikrisen” 

Referent:  

Jytte Pedersen 
Fraværende 

Gitte Bennebo 
 

Nr. 
 

Dagsorden: Beslutningsreferat: 

1.  
kl. 19:00 

Velkommen til  
Sang valgt af Karin 

 

2.  
Kl. 19:05 

Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3.  Orientering: siden sidst Ingenting 

4.  
Kl. 19:10 

Dagens Emne: 

Kort til samtale 

Vi har snakket om nogle samtalekort fra 
konfirmandundervisningen, ”Go samtale” 

5.  
Kl. 19:30 
 

Nyt fra Sognepræsten v/Susanne Susanne fortæller om, at hun og Emmy har været til 
stiftmøde og landemode i Ribe. Emnet var ”Kirken er 
åben”. 

Provst Peter Fredensborg blev kreeret. 

Det nye ”Kirkenyt” er ved at blive lavet. 
Gudstjenestelisten kommer fremover også på 
Vorbasse.dk. 

6.  
Kl. 19:45 

Nyt fra kirkegården v/Søren Der er påkørt en vandhane ved kirkegårdsdiget i 
Vorbasse. 

Der er smadret forrude i traktoren. Søren og Jytte 
undersøger om forsikring dækker. 



Nr. 
 

Dagsorden: Beslutningsreferat: 

Vorbasse Seniorer holder alle arrangementer i 
Kirkehuset fremover.  

Søren bestiller nogle nøgler. 

Søren har fundet affugter som måske kan være god 
efter vi har skruet ned for varmen. Pris ca. 5.500 kr. 
Vi køber den til Vorbasse Kirke. 

Kapeldøren er lavet.  

Taget ved våbenhuset i Vorbasse er repareret.  

Der er skiftet og repareret fuger. 

Praktikanten stopper 1. november. Billund kommune 
har spurgt om vi vil fortsætte med en eller anden 
ordning. Jens og Søren arbejder videre med det. 

7.  
Kl. 20:00 

Godkendelse af kollektliste for 2023 Susanne har lavet forslag som vi godkender. Vi 
afventer dog beslutning om kollekt i december 2023 
til næste menighedsrådsmøde. 

8.  
Kl. 20:10 

Nyt fra årligt Medarbejdermøde v/Jens Det årlige medarbejdermøde er afholdt. Det var et 
godt møde med mange input.   

Der kom et forslag om at skifte engangskrusene til 
kirkekaffen ud med almindelige krus. I dette tilfælde 
er det nødvendigt med opvaskemaskine i 
graverhuset.  

Medarbejderne genvalgte Søren til 
medarbejderrepræsentant. 

9.  
kl. 20:20 

3. kvartalsrapport gennemgået v/Jytte Kvartalsrapport pr. 30.09.2022 gennemgås, og tages 
til efterretning. 

10.  
Kl. 20:30 
 

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

-se brev fra biskoppen 

Vi har nu fast elpris, vi beslutter at bibeholde det 
indtil videre. 

Vi tænker over om der kan være andre muligheder 
for besparelser.  

Vi køber 2 x 10 billige tæpper i Jysk og 2 kurve til 
tæpperne, således at kirkegængerne har lidt at 
varme sig på. 



Nr. 
 

Dagsorden: Beslutningsreferat: 

11.  
Kl. 20:45 

 

Udlejningspriser for sognehuset. Skal 
udlejningspriserne for sognehuset 
reguleres?  

Ud fra de indgåede lejeaftaler ed IM og KFUM & K, 
er der kriterier for hvor meget lejen kan stige til. 

Vi beslutter at lejen stiger pr. 1. januar 2023 jf. de 
indgåede aftaler, hvilket beregnes når 
nettoprisindekset for november er fastsat. Vi 
forventer at lejen bliver på kr. 325 for det første 
lokale, og 215 kr. pr. ekstra lokale for foreningerne. 

Leje for private fastsættes til 1.600 for et lokale, og 
kr. 2.100 for hele huset. 

Derudover beslutter vi – inden udgangen af denne 
valgperiode – om vi fortsat skal have kontrakter, og 
hvad der skal stå i dem. 

Jytte orienterer foreningerne af kontrakterne, at 
lejeprisen reguleres, og skriver til Eva om 
ændringerne til hjemmesiden, når disse er beregnet. 

 Kaffe  

12.  
Kl. 21:30 

Evaluering af arrangementer: 

a. Familiegudstjeneste 22/9 
b. Højskolesang 4/10 
c. Salmestafet 13/10 

 

a. Ca. 35 deltagere, det var godt. 
b. Over 60 deltagere, der var deltagere fra 

plejehjemmet. 
c. Det var godt.  

13.  
Kl. 21:40 

Kommende arrangementer (fra årshjul): 

d. BUSK gudstjeneste 30/10 (aflyst) 
e. Højskolesang 8/11 
f. Alle helgengudstjeneste 6/11 
g. Familiegudstjeneste 15/11 
h. 1. søndag i advent Lucia i 

Skjoldbjerg 27/11 
i. Højskolesang 1/12 
j. Adventskoncert i Vorbasse 11/12 

kl. 19:30 KorDania 
k. Jul og nytår 

d. Der bliver almindelig gudstjeneste.  
e. Er planlagt 
f. Er planlagt 
g. Er planlagt 
h. Luciaoret er startet op. Susanne foreslår at 

holde møde med beboerforeningen inden 1. 
søndag i advent. 

i. - 
j. - 
k. Søren foreslår et skriv omkring at starte 

juletraditionerne op igen efter corona 

14.  
Kl. 21:55 

Evt. Birgit fortæller, at Lokalhistorisk arkiv har lavet video 
hvor Ernst Thomsen fortæller om Skjoldbjerg kirke.  



Nr. 
 

Dagsorden: Beslutningsreferat: 

Karin: næste gang skal vi have kalender med, så vi 
kan lave mødedatoer for det kommende år.  

15.  
Kl. 22:00 

Godkendelse af referatet Godkendt. 
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