
 

 

Menighedsrådsmøde i Sjørring- Thorsted – 
Skjoldborg – Kallerup Pastorat 

Dato: onsdag, d. 12.8. 2020 
kl.18.00 i  
Sognehuset i Sjørring 

Blad nr. 
 
 

Fraværende: Jytte, Børge, Lisbeth, Kirsten T. Formands 
initial 
 

Dagsorden:  

01. Godkendelse af dagsorden 
 
 

Godkendt 

02. Underskrift af referat fra 
      9.6.2020 
      
 

Underskrevet 

03.  Halvårsregnskab 30.6.2020 godkendes   
 
 

Efter gennemgang ved Niels-Henning, er 
halvårsregnskab godkendt med et resultat af 
drift for 1. halvår 2020 på 308.869 kr i 
overskud. Noget af overskuddet skyldes 
nedgang i aktiviteter pga corona situationen. 
Der er sat penge af til et par projekter, som 
endnu ikke er i gang.  

04. Nyt fra Aktivitetsudvalget 
 
 

Der er lavet plan for hele efteråret, 
offentliggøres i kirkebladet. 

05. Præstegårdsudvalget- orientering v/ 
      Ole 
 

Intet nyt. 

06.  Nyt fra kontaktperson Karin 
        
        
 
 

Organist Samuel Lundsgaard Eskildsen er 
ansat pr 1/8-20.  
En medarbejder på kirkegården har fået en 
skade på sin hånd. Skaden er anmeldt. 
MUS har været udsat pga corona, der bliver 
lavet en plan for afvikling i løbet af efteråret 
2020 



 

 

07.  Nyt fra Lisa 
         
 
        

Der er lagt plan helt frem til januar 2021. Plan 
for konfirmander, der starter efter efterårsferie. 
Helle Sommer i Sjørring, og Anne Marie 
Nande i Skjoldborg. Gudstjenesteliste er også 
lavet.  
Lisa laver en plan for afviklingen af 
konfirmation i Sjørring kirke den 22/8, så vi 
overholder corona regler. Ole H. hjælper på 
dagen. 

08.  Orientering om : 
 
       Thorsted Kirke – evt. flagstang 
 
        Skjoldborg Kirke – 
 
        Sjørring Kirke  
             
         Kallerup Kirke 
 
          

Thorsted: håndværkerne er gået i gang med 
at lave døren, det bliver færdigt i år.  
Der er ingen flagstang ved Thorsted kirke. Vi 
beslutter at sætte en flagstang op. Torben 
finder ud af hvilke muligheder der er. 
 
Skjoldborg : intet nyt 
 
Sjørring: der skal laves sikring af gravsten, 4 
nye lugemotorer, kitning af vinduer i kirken, 
maling af sognehuset. Ole kontakter en maler 
for at få pris på maling af sognehus og kitning 
af vinduer. 
 
Kallerup: Renoveringen er udsat til 2021, da 
det ikke er muligt at skaffe håndværkere. 

09.   Drøftelse af Menighedsrådets visioner  
         Og forventninger til ny præst samt bo- 
         ligforhold 

Der er lavet et stillingsopslag, som vi drøfter. I 
opslaget lægger vi op til at der stilles en 
præstebolig til rådighed i Skjoldborg. Men vi er 
klar over at det kan være problematisk for 
præsten at skulle bo i præstegården i 
Skjoldborg. Vi er åbne for en drøftelse af det.  
 
 
 

10. Forberedelse af kommende valg til MR 
      
      Valgforsamling den 15.9.2020 
 
 

Valgbestyrelsen har holdt møde den 10/8. 
Valgforsamling for alle fire sogne den 15/9 kl 
19 i Sognehuset. Annoncering er planlagt 
sammen med provstiet, på vores egen 
hjemmeside, i kirkerne, facebook.  
Der foreligger en fast dagsorden. Praktisk 
afvikling planlægges af valgbestyrelsen.  



 

 

11. Køb af maleri til sognehuset 
 

Lis og Lisbeth er i kunstudvalget, og kommer 
med et oplæg til næste møde. Lisa har malet 
et billede, som forslag.  

12. Kunst i Sognehuset Vi beder Jytte som museal fagperson, komme 
med et oplæg til hvordan vi kan gøre det. Ift 
forsikring, ophæng og hvad der ellers måtte 
være. Til næste møde. 
 
 
 

13. Åbent for tilføjelser 
 

Sparekassen Vendsyssel har bedt om 
legitimation på alle valgte medlemmer i 
menighedsrådet i henhold til 
hvidvaskningsloven. Cpr nummer og 
billedlegitimation. Afleveres til Kirsten F. Man 
kan aflevere hos Morten 

14. Eventuelt  
 

Næste møde 9/9. 
 Mødet i oktober flyttes fra 14/10 til 7/10. 
November 11/11  
Alle møder kl 18 med spisning.  
 
 
 
 

Lukket Møde Intet 

 


