
 

 

Menighedsrådsmøde i Sjørring- Thorsted – 
Skjoldborg – Kallerup Pastorat 

Dato: tirsdag, d. 19.05. 2020 
kl.19 
I Sognehuset i Sjørring 

Blad nr. 
 
 

Fraværende: Lis Formands 
initial 
 

Dagsorden:  

01. Godkendelse af dagsorden 
 
 

Godkendt, med tilføjelse om at vi skal drøfte 
åbning af kirkerne. 

02. Underskrift af referat fra       
       8.1.2020 
 

Underskrevet 

03. Årsregnskab 2019 er godkendt digitalt 
 
 
 
 
 
      Kvartalsregnskab pr. 31.3.2020 
 
      Foreløbigt budget- hvilke anlægsønsker 
      Skal tilføjes (Provstesyn er udsat til  
      August) 
 
 

Årsregnskabet 2019 er afleveret med 
identifikation: Sjørring_Thorsted-Skjoldborg-K, 
cvr.nr. 34762082, Regnskab 2019, Afleveret d. 
27.04.2020 12:25. 
 
 
Godkendt 
 



 

 

04. Nyt fra Lisa 
       

33 i Skjoldborg, 35 i Sjørring, Kallerup 15, 
Thorsted 15. Eksklusiv personale. Efter aftale 
med provsten venter vi med nadver. Ingen 
kirkekaffe. Der anvendes sangblade, som Lisa 
sørger for at printe. Lisa anbefaler lørdagsdåb. 
Graverne sætter bånd for hver anden bænk, så 
der kan være to meter afstand, så der kan 
synges. Konfirmation fastholdes til den 22. og 
23. august. 
Der er en opgave med minikonfirmander, der 
ikke er afholdt endnu. Skal formentlig skubbes 
til efteråret, henover en weekend. Evt 
samlæsning med flere årgange.  
Rengøring efter forskrifterne.  
MR tilbyder at være hjælper til at holde styr på 
antal, men det mener graverne ikke er 
nødvendigt.  
Pinse gudstjeneste afvikles som en alm 
gudstjeneste, selvom den er annonceret som 
en familiegudstjeneste. 

05. Nyt fra Aktivitetsudvalget 
 
 

Der har ikke været afholdt møde siden sidst. 
Alle aktiviteter er aflyst indtil ihvertfald efter 
sommerferien.  

06. Nyt fra Præstegårdsudvalget  
 
 
 

Altibox fiberbredbånd er installeret. Der holdes 
øje med skimmelsvamp i et rum. Tagrender er 
fortsat utætte. Tagrygning skal pudses. Tages 
med på provstesyn i august.  

07.  Nyt fra kontaktperson Karin 
       Herunder: 
       Personalehåndbog på vej 
        
        
        
        

Der arbejdes på en personalehåndbog.  
Mus er ikke afholdt endnu grundet Corona.  



 

 

08.  Orientering om : 
 
       Thorsted Kirke - brug af kapel til  
                                   Maskiner. 
                                 Herunder anlægsønske 
 
 
 
        Skjoldborg Kirke –  
                                 Herunder anlægsønske 
 
 
 
 
        Sjørring Kirke - Herunder anlægsønske 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
        Kallerup Kirke- Herunder anlægsønske 
 

 
 
Thorsted: Anlægsønske udskiftning af fuger på 
sydsiden. Brug af kapel til maskinhus, tages 
med på provstesyn i august. 
 
 
 
Skjoldborg: kirken skal fuges, håndværker 
mindes om at få det gjort.  
Overskud i renovering, ønskes overført til 
projekt Kallerup kirke. Ansøgning sendes til 
Provstiudvalget .  
 
Sjørring : Rækværk i kirken er på vej samt ny 
styring til klokkeringning.  
Lugeåbnere går i stykker. Kommer på 
anlægsønske. 
Arkitekt giver tilbud på to forskellige 
udformninger af ny forplads.  
Blæsemotor i kælder støjer, skal skiftes 
umiddelbart hvis den går i stykker.  
Vedligehold af Sognehus og værkstedsbygning 
er nødvendig i år.  
 
 
Kallerup: Der har været møde med arkitekt i 
dag, hvor der blev lavet en plan for ombygning. 
Lukkes efter gudstjenesten den 2/8. Ønskes 
genåbnet 1. søndag i advent 2020.  
 
 
 
 
Sikring af gravsten: tilbud indhentes for alle 
kirkegårde hos to udbydere 

 
11.  Nedsættelse af udvalg og   
        procedure vedr.   
       Ansættelse af organist 

Ole, Kirsten F. Karin, Annette, Stig (Tilsted), 
Kirsten H., Lisa.  
Prøvespil afholdes 25. og 26. maj mellem kl 16 
og 20.  

12.  Ansøgning om bevaringsværdig  
       Gravsten på Thorsted Kirkegård 
 
 

Provsten har bedt om menighedsrådets 
indstilling til fredning. MR indstiller til at frede 
stenen. Skal tages med på provstesyn i august.  



 

 

 
13.  Orienteringsmøde 9.6.2020      
       Forberedelse 
        

Pga usikkerhed om hvor mange vi må være ift 
Corona regler, beder vi Annette hyre et par af 
sine sangere til at lave en lille koncert.  
Angående kagebord bestiller vi kager hos 
bageren, og portionsanretter.  
 
Jytte fortæller om kirkegårdene i dag. Karin 
siger noget om diakoni og aktiviteter og 
samarbejde med foreninger i pastoratet. Kirsten 
F. siger meget lidt om økonomi. Niels Henning 
og Torben gør rede for valgproceduren. 
Kirkebygningerne Torben og Ole. Børge om 
Kallerup kirke. Lisa om præsteembedet.  
Husk at give plads til spørgsmål.  
Kirsten F er ordstyrer.  
5 minutter til hvert oplæg. ( svarer til ca 1.5 side 
tekst) 

12.  Forberedelse vedr. præsteansættelse 
       Stiftets forslag til dato for opslag 
       17.8.2020. 
 

Lisa, Karin, Ole, Jytte, Kirsten F. er udvalget 
der sammensætter et stillingsopslag.  

12.  Kirkegårdsvedtægter tilrettes før  
       Sommer i h.t. nyhedsbrev Provstiet 
 
 

Tilrettes på det kommende kirkeværgemøde 

 
13.  Åbent for tilføjelser 
 

Intet at tilføje 

14. Evt. 

LUKKET MØDE 
 

Intet at behandle  

 


