
Menighedsrådsmøde nr. 64/2023 – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne  
Tid: tirsdag den 28-02-2023 kl. 19-22 Sted: Skjoldbjerg Kirkehus Udsendt: 22-02-2023 

Deltagere:  
Brian Brodersen, Birgit Thomsen, Emmy Schmidt, Erling Jensen, Jens Dalgaard, Jytte Pedersen, Gitte 
Bennebo, Søren Madsen, Karin Saugmann, Carsten Holmgaard (stedfortræder for Bruno Due), Mattias 
Skærved 
Bilag udsendt:  
Invitation til årsmøde i Grene provsti 

Referent:  

Jytte Pedersen 
Fraværende 

Gitte Bennebo, Mattias Skærved (starter først d. 1. marts) 
 

Nr. 
 

Dagsorden: Beslutningsreferat: 

1.  
kl. 19:00 

Velkommen til  
Sang valgt af Brian 

 

2.  
Kl. 19:05 

Godkendelse af dagsorden  

3.  Orientering: siden sidst Karin fortæller at Bruno genindtræder i 
menighedsrådet fra marts. Tak til Carsten for 
deltagelse i rådet de seneste måneder. 

4.  
Kl. 19:10 

Dagens emne Afskaffelse af St. Bededag er vedtaget i Folketinget i dag. 
På seneste menighedsrådsmøde besluttede vi at 
konfirmationerne i 2024 bliver d. 27. april. Dette skrives 
på hjemmesiden.  

5.  
Kl. 19:30 
 

Nyt fra Sognepræsten Ingenting 

6.  
Kl. 19:40 

Nyt fra kirkegården v/Søren Det ene træ ude foran kirkehuset fældes. 

Tagrender på kirkehuset er blevet repareret. 

Kim fra Expert kommer og laver bedre lyd i 
kirken i Vorbasse.  

Vi klipper hæk. Stedmoderblomster kommer 23. 
marts. 

Der er kommet ny praktikant. 



Nr. 
 

Dagsorden: Beslutningsreferat: 

Lis starter lidt senere hen på foråret end hun 
plejer.  

Vi har snakket om hvordan vi bruger alarmen i 
sognehuset. 

7.  
Kl. 19:50 

Under Susannes orlov – hvordan gør vi 
med: 

• Planlægning af velkomst til vores 
Vikarpræst Mattias Skærved (MS) 
den 05-03-2022 

• Hjælpere til mini-konfirmand – evt. 
opstart 25/4 og indtil sommerferie. 
Skal aftales med MS 

• Skal vi have vandring 2. påskedag? 
• Hvad med 2. pinsedagsgudstjeneste – 

hvor og hvordan? 
• Konfirmandweekend skal planlægges 

af konfirmandudvalg og MS 
• Menighedsmøde – den 23/4 eller 

30/4? (ikke den 14. maj) 

På søndag er der indsættelse for Mattias 
Skærved. Der er let frokost efter gudstjenesten.  

Emmy vil gerne hjælpe nogle af gangene. Det 
skal aftales med Mattias hvornår og hvordan det 
skal være.  

Vi har snakket om at lave en lille gåtur på ca. 4-5 
km. Gudstjenesteudvalget aftaler nærmere med 
Mattias. 

Vi snakker om at det kan være mellem træerne 
bag sognehuset i den gamle museumshave. 
Søren undersøger nærmere. 
Gudstjenesteudvalget planlægger det. 

D. 15.-16. april er der konfirmandweekend.  Det 
skal planlægges nærmere. 

Menighedsmøde er d. 30. april i Vorbasse. 

8.  
Kl. 20:30 
 

Forespørgsel fra dagplejerne i Vorbasse 
om leje/lån af lokaler. 

Vi snakker om udfordringer med gulvet, 
opbevaring af materialer, leje af lokalerne. Karin 
snakker med dem om det inden næste møde.  

9.  
Kl. 20:40 

 

Lucia-kor i Skjoldbjerg Lone ønsker at stoppe med Lucia-koret. Vi 
snakker om fremtidige muligheder. 

 Kaffe  

10.  
Kl. 21:30 

Evaluering af arrangementer: 

a. Skjoldbjerg kirkes fødselsdag 
22/1  

b. Højskolesang 23/1 
c. Familiegudstjeneste 2/2 
d. Salmestafet 7/2 

a. Det var hyggeligt. 
b. Ca. 40 deltagere, en god aften. 
c. En god gudstjeneste. Der var ikke så 

mange deltagere.  
d. Det var en god aften.  



Nr. 
 

Dagsorden: Beslutningsreferat: 

e. Fastelavn med kultur og event 
19/2 

f. Højskolesang 23/2 
 

e. Der var nok ca. 160 deltagere, hvoraf ca. 
50 var til barnedåb. Ca. 100 deltagere i 
sognehuset. Et godt arrangement.  

f. 64 deltagere.  

11.  
 

Kommende arrangementer (fra årshjul): 

g. Indsamling til folkekirkens 
nødhjælp den 12/3 2023 

h. Fælles arrangement med Ys-men 
og KFUM og KFUK den 14/3 

i. Højskolesang den 22/3 
j. Påske 
k. Skærtorsdag aften i Skjoldbjerg 
l. Konfirmandweekend 15-16/4 
m. Kirkesyn 18/4 
n. Højskolesang 19/4 
o. Familiegudstjeneste 25/4 
p. Konfirmation 5/5 – telegrammer i 

Skjoldbjerg og Vorbasse 
q. 2. pinsedag i haven? 

g. Birgit har modtaget materialet, og kan 
gøre det hele klar.  

h. Birgit har bagt muffins. Der skal laves 
kaffe som sættes på rullevognene. Det er 
”stå”-kaffe. 

i. Aflyst 
j. Aftales med Mattias 
k. Som det plejer 
l. Det har vi snakket om 
m. Starter kl. 14 i Vorbasse 
n. Planlægges senere 
o. Planlægges senere 
p. Ingen i Skjoldbjerg. Emmy og Jens tager 

imod telegrammer i Vorbasse. 
q. Har vi tidligere snakket om. 

12.  
Kl. 21:55 

Evt. Erling siger tak for hilsen til sin fødselsdag. 

Carsten siger tak for samværet. 

Jens kigger på om der er lavet børneattester, 
eller om der skal laves nye. 

Årsmøde i provstiet: Karin, Erling, Emmy og Jytte 
deltager. Jytte sørger for tilmelding.  

Distriktsforeningen har arrangeret 
kirkefremvisning igen d. 8. marts. 

13.  
Kl. 22:00 

Godkendelse af referatet Godkendt 
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