
 

 

Menighedsrådsmøde i Sjørring- Thorsted – 

Skjoldborg – Kallerup Pastorat 

Dato: onsdag, d. 14/3 2018 
kl.19.00  
I Skjoldborg Præstegård 

Blad nr. 
 
 

Fraværende: Kirsten Humlum, Torben 
Ranneries. 
Jytte Nielsen deltager fra punkt 
6. 

Formands 
initial 
 

Dagsorden:  

01. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

02. Underskrift af referat fra       
       07.02.2018 

Underskrevet 

03. Nyt fra kontaktperson  
      Oplæg til fordeling af kontaktpersonsfunk-        
       tionen mellem Børge og Karin 

Pga. sygdom stopper Børge som 
kontaktperson. Karin overtager funktionen fra 
1.april 2018. Børge tager sig dog stadig af 
organistdækningen indtil 31/12-18. Der 
inviteres til personalemøde den 17/4-18 kl. 
9.30. Kirsten F. Sørger for at give besked de 
rette steder. 
Valget sættes på som punkt til næste møde 
den  
Der er ansat en vikar og genansat en 
gravermedhjælper.. 



 

 

04. Nyt fra Unna- Pernille 
 

Der har været tur med konfirmanderne i dag til 
Ålborg. God tur. 
60 års jubilarer kommer.  
Der aftales hvem der sidder vagt i 
våbenhuset.  
Konfirmanderne i Skjoldborg/ Kallerup skal 
blive enige om hvilken kirke de vil konfirmeres 
i.  
Indskrivning 10/6 for næste års konfirmander 
Minikonfirmander afsluttes Palmesøndag, i 
Skjoldborg kirke. Der serveres kaffe og kage i 
våbenhuset. Kirsten T og Kirsten F bager 
kage 

Stjernestund arrangeres sammen med 
spejderne 19.4 

Der er givet tilladelse fra biskoppen til at 
prædike over epistelteksten, påskedag. 
Unna- Pernille er glad for at der er bevilget 2 
timers sekretærhjælp hver uge.  

05. Nyt fra Aktivitetsudvalget 
 

Sogneudflugt 25/8 til Thorsminde. 
Henrik Bolt- Jørgensen fortæller om Sjørring 
kirke  
Stjernestund 19/4 er planlagt.  
Friluftsgudstjeneste i Skjoldborg 5/8.  

06. Præstegårdsudvalget- orientering v/ 
      Ole 
 

Der er lavet nye skotrender. De var meget 
rådne, så der bliver formentlig en 
overskridelse på den bevilgede 5% bevilling.  
Taget er tættet, men undertaget trænger til at 
blive skiftet.  
Oliefyret er repareret.  
OBS der har været problemer med at der ikke 
kom vand ud af hanen kontinuerligt 
Der er hjemtaget to prøver på stole til 
Skjoldborg  



 

 

07.  Sognehus - orientering og 
       ”Brug af sognehuset” 
        
 
        

Arbejdet skrider godt frem. Planen er at huset 
afleveres 13/4-18.  
Det ser ud til at vi holder os inden for 
budgettet, med de forventede overskridelser.  
 

Vi fastholder navnet: Sognehuset 
Vi vil gerne fastholde at ansætte et værtspar 
på et vist antal timer om året.  
Forslag om at graverne kan gøre rent i den 
første periode, og tæller timer.  
Mindesammenkomst, bryllupsreception, 
Obs skal der være spiritusbevilling?  
 

08.  Orientering om : 
 
       Thorsted Kirke 
 
        Skjoldborg Kirke 
 
        Sjørring Kirke , 
             
         Kallerup Kirke 

Thorsted: Der har været ubudne gæster igen. 
Døren ind til kirkeskibet bliver låst. Det 
betyder at døren vil være låst, når personalet 
ikke er tilstede. Ved behov kan man kontakte 
graver og kirkeværge.  
 

Isoleringsarbejdet er aftalt og går i gang 16/4-
18.  
Thisted Provsti har indstillet til godkendelse i 
Stiftet, at Indvendig kalkning i Skjoldborg kirke 
sættes i gang i 2019. Der skal laves 
prøvekalkning i 2018.  
Udvendig omfugning aftales med arkitekten. 
Kallerup: Der har været besøg fra 
Nationalmuseet om kalkning, der skal sættes 
prøvekalkning i gang, så det er det eneste der 
sker i 2018. 
Sjørring: Kirken skal kalkes, men det nåes 
ikke inden konfirmation. 



 

 

09.  Åbent for tilføjelser Vi drøftede lockout, og hvad der skal gøres. 
Men det er svært at forudse. Der skal skrives 
et brev til medarbejderne.  
 
Forespørgsel fra Hanne Gade om vi skal 
kobles på e- boks løsning. Det vil gøre det 
nemmere for graverne, og der vil ikke være 
den store prisforskel. Vi beslutter at vælge at 
blive koblet på.  
 
Påskevandring med Svenne Grøn fra Sjørring 
skole den 22/3. Lisbeth, Kirsten F., Kirsten H. 
hjælper. 
 
 
 

 
10.  Fastsættelse af ekstraord. Menig-    
       hedsrådsmøde vedr. årsregnskab 
       Forslag: 22.3. kl. 16,30, max 1 time 

Ekstraordinært menighedsrådsmøde den 22/3 
kl. 17-18. 

11.  Eventuelt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Meddelelser - orientering  

12. Ny praktikpladsordning  

13. Svar på 5% ansøgning-Personreg. DAP pr. 07.02 

14. Sjørring Kirke- regning udskiftn. isolering DAP pr. 08.02 

15. Generalfors. 13.3 Distriktsforeningen DAP pr. 08.02 

16. Indvendig istandsættelse Skjoldborg Kirke DAP pr. 09.02 

17. Referat fra PU-møde 8.2 DAP pr. 12.02 

18. EU´ Persondataforordning           DAP pr. 14.02 

19. Frustrationer over nyt lønsystem DAP pr. 14.02 

20. OK-sammenbrud bremser kirkens lønforh. DAP pr. 21.02 

21. Tidsopgørelse for Personreg. + fejl DAP pr. 24.02 

22. Er folkekirken klar til Databeskyttelseslov Folkekirkens IT pr. 07.02 og 14.02 

23. Reg. Af satser for FK-konsulenter Kirkeministeriet pr. 07.02 

24. Kursustilbud i projektledelse Kirkeministeriet pr. 09.02 

 Kirkeministeriet pr. 22.02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


