
Menighedsrådsmøde nr. 63/2023 – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid: torsdag den 19. januar 
2023kl. 19-22 

Sted: Vorbasse Sognehus Udsendt: 12-01-2023 

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 

 
 

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 Fra 1. marts til 1. juli er Mattias Skærved vikar for 
Susanne. 

4.  
Kl. 19:10 

Dagens Emne: 

Året der er gået – hvordan gik 2022? 

Tanker om det forgangne år: 
Emmy - der har været kirkegårdsvandring 
Søren - corona er overstået 
Birgit - vi har holdt jubilæum 
Karin - Helligkilden er blevet udgravet 
Carsten - stor deltagelse ved julegudstjeneste 
Emmy - forbrugsudgifterne er blevet dyre 
Brian – har fået ny dør i kapel 
Karin - der er månedens salme 
Susanne - vi har lavet det nye Kirkenyt 
Susanne - Eva laver fredagsopslag på vores 
facebookside 
Carsten - vi har fået kollekt-nummer i salmebøgerne 
Susanne - vi havde menighedsmøde 
Karin - mandagscafe er en succes. Vi snakker om der 
evt. kan være et par stykker mere der vil hjælper til 
mandagscafe. 
 



Nr. 
 

Dagsorden: Beslutningsreferat: 

5.  
Kl. 19:30 
 

Nyt fra Sognepræsten v/Susanne Susanne er begyndt at få spørgsmål omkring 
konfirmationer næste år på St. Bededag.  Vi 
beslutter, at såfremt St. Bededag bliver afskaffet, så 
bliver konfirmationen i 2024 afholdt lørdag, d. 27. 
april 2024. 

Jørgen Johansen har sidste gudstjeneste i Hejnsvig d. 
29. januar.  

Susanne holder møde med Emmy og Alice om 
julekoncert i kirken. Der overvejes at udbygge 
julesangaftenen til en slags julekoncert.  

Vi snakker om trompetspil til påske og jul. 

Der er 26 konfirmander. Jørgen Johansen har 
deltaget i undervisningen de seneste gange. Når 
Jørgen Johansen stopper, deltager Søren, og Jens er 
back up for Søren. 

 

6.  
Kl. 19:45 

Nyt fra kirkegården v/Søren Vi er i gang med hovedrengøringen. Har gjort det i 
Skjoldbjerg. Hynderne er ved at være slidte.  

Der har været stort vandforbrug i Skjoldbjerg, så i en 
periode har toilettet været låst.  Brian og Søren 
kigger på muligheder.  

Søren fortæller om planlægning i f.m. eventuel 
snerydning i weekenden. 

Seniorerne har spurgt om der er plads i et skab til 
nogle af deres ting i sognehuset. Der findes plads til 
dem. 

I søndags havde Y-men arrangement i sognehuset. 
Lydanlægget virkede ikke. I øjeblikket fungerer det. 

Der starter en ny praktikant d. 31/1 på kirkegården. 
2x2 timer ugentlig i foreløbig 3 måneder. 

Der er 6 personer der indtil videre har bedt om at få 
leveret det nye Kirkenyt. 

Søren er tilmeldt et lederkursus. 

7.  
Kl. 20:00 

Susannes orlov – hvad skal vi have styr 
på? 

Mattias Skærved starter d. 1. marts.  



Nr. 
 

Dagsorden: Beslutningsreferat: 

D. 12/2 har Solveig gudstjeneste, d. 19/2 har 
Susanne selv gudstjeneste, d. 26/2 har Heinrich 
gudstjeneste.  

D. 5. marts starter Mattias, der vil være velkomst i 
Vorbasse for både Vorbasse og Skjoldbjerg kirker. En 
let frokost – boller m. pålæg og ost - i sognehuset 
efterfølgende.  

Susanne gør kontoret klar, og laver kalenderplan 
sammen med Karin. 

8.  
kl. 20:30 

Gennemgang af udvalg – skal vi ændre 
noget: 

A: Aktivitetsudvalg: Emmy, Erling, Birgit 
og Gitte 

B: Gudstjeneste udvalg: Susanne, Emmy, 
Gitte, Bruno og Karin 

C: Sognebladsudvalg: Susanne, Birgit, 
Jytte og Eva 

D: Konfirmandudvalg: Gitte, Emmy, Jens, 
Susanne og Karin 

E: Jubilæumsudvalg: nedlagt 

F: RAMS: Jens 

G: Budget/økonomi: Erling, Brian, Karin, 
Jytte og Susanne 

H: Helligkildeudvalg: Bruno, Jytte, Søren 
og Karin 

I: Vorbasse kirkestrategiudvalg: Erling, 
Jens, Brian, Susanne og Karin 

A: uændret 

B: uændret 

C: uændret 

D: uændret 

E: fortsætter indtil der er aftalt brug af «bog-penge» 

F: uændret 

G: uændret 

H: nedlægges 

I: uændret 

Fællesudvalg med Ys-men og KFUM & K: Birgit 

 

9.  
Kl. 20:45 
 

Distriktsforeningens generalforsamling og 
forslag til vedtægtsændringer – se 
vedhæftede 

Generalforsamling d. 9. februar i Kirkehuset i 
Grindsted. 

Giv besked til Birgit hvis du vil med, hun sørger for 
tilmelding. 

Arrangement med Hans Vium Mikkelsen, d. 16. 
marts i Grindsted. 

D. 28 marts er der et arrangement til 
konfirmandforældre med Christian Hjortkær. Grene 



Nr. 
 

Dagsorden: Beslutningsreferat: 

Menighedsråd arrangerer det, det er i Teatersalen i 
Billund Centret. 

 

10.  
Kl. 20:55 

 

Indsamling til folkekirkens nødhjælp den 
12/3 2023 

Birgit er ved at have styr på det.  

11.  
Kl. 21:05 

Fastsættelse af ny dato for kirkesyn 2023 

 

Flyttet til d. 18. april kl. 14. 

 Kaffe  

12.  
Kl. 21:30 

Evaluering af arrangementer: 

a. 1. søndag i advent Lucia i 
Skjoldbjerg 27/11  

b. Højskolesang 1/12 
c. Adventskoncert i Vorbasse 11/12 

kl. 19:30 KorDania 
d. juleuddeling 
e. Jul og nytår 

a. Det var godt besøgt 
b. Der var ca. 60 deltagere 
c. Det var godt, ca. halvdelen af gæsterne var 

udenbysgæster 
d. Det sørgede Susanne og Birgit for 
e. Der var mange deltagere 

13.  
 

Kommende arrangementer (fra årshjul): 

f. Skjoldbjerg kirkes fødselsdag 
22/1  

g. Højskolesang 23/1 
h. Familiegudstjeneste 2/2 
i. Salmestafet 7/2 
j. Fastelavn med kultur og event 

19/2 
k. Højskolesang 23/2 
l. Fælles arrangement med Ys-men 

og KFUM og KFUK den 14/3 
m. Højskolesang den 22/3 

f. Er aftalt, det har Gitte og Birgit styr på 
g. Det har Emmy styr på 
h. Emne: lys og lasagne. Spejderne deltager 
i. Birgit og Karin spørger. Der er svært at få 

nogen til at overtage stafetten 
j. Susanne har skrevet med Kultur & Event 
k. Det kommer der styr på 
l. Det kommer der styr på 
m. Det kommer der styr på 

14.  
Kl. 21:55 

Evt. Jens: har vist 4 medlemmer fra Hornstrup nogle 
slides fra byggeriet af sognehuset 

Karin: Vores gasaftale har været fastprisaftale de 
seneste 3 år. Den er udløbet her til nytår. Vi har lavet 
en aftale om gældende dagspris for de næste 3 år. 

15.  
Kl. 22:00 

Godkendelse af referatet Godkendt 
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