
 

 

Menighedsrådsmøde i Sjørring- Thorsted – 

Skjoldborg – Kallerup Pastorat 

Dato: onsdag, d. 7.10.2020 

kl.18.00 i  
Sognehuset i Sjørring 

Blad nr. 

 
 

Fraværende:  Formands 
initial 
 

Dagsorden:  

01. Godkendelse af dagsorden 

 
 

Godkendt, med udsættelse af punkt 9 til 

senere. 

02. Underskrift af referat fra 
      9.9.2020 
      
 

Underskrevet 

03.  Nyt fra kontaktperson Karin 

        
       Håndtering af corona-  vedtagelse af 

       Pastoratets strategi 
       Orientering om ny sognehusvært 
 
 

Ann Rasmussen ansat som sognehusvært 

1/11-2020. 
Der blev vedtaget en handleplan for 

håndtering af evt corona smittede 
medarbejdere. Handleplanen gøres let 
tilgængelig for medarbejdere. 

Vi er opmærksomme på at der løbende sker 
ændringer i anbefalinger om håndtering af 

corona. 

04. Nyt fra Lisa 
 
 

Spørger til Allehelgens gudstjeneste ift 
coronarestriktioner. Indbudte skal tilmelde sig 

med frist. 
Juleaften: 2 gudstjenester i Skjoldborg og 2 i 
Sjørring med tid til rengøring imellem.  

Juledag: Kallerup 
2. juledag: Tilsted 

Søndag 27/12: Kallerup 
Lisa planlægger den næste periode som om 
der ikke er restriktioner, det kan så aflyses 

hvis det bliver nødvendigt.  



 

 

05. Aktivitetsudvalget  

 
      Kommende aktiviteter i nuværende 

      Coronasituation vedtages 

Gennemgang af alle planlagte aktiviteter indtil 

jul. 
Foredrag med Torril 22/10:  flyttes til kirken 

Allehelgen 1/11: se ovenfor 
Afsked med Lisa 1/11 kl 20 i Sognehuset: max 
50 personer, ingen sang 

Mortensaften i samarbejde med Tilsted 10/11: 
max 50 personer i Sognehuset, ingen sang, 

tilmelding til Kirsten F., Jytte vil stå for at finde 
ud af hvordan maden kan serveres på 
forsvarlig vis, evt portionsanretning. 

1. søndag i advent i Sjørring kirke: 52 
personer med sang. Ole hjælper med at der 

ikke kommer for mange ind. 
Julekoncert med Teutonerkoret i Skjoldborg 
kirke 10/12: det kan ikke lade sig gøre i 

Skjoldborg kirke. Lisa beder Annette 
undersøge om det kan afvikles i Sjørring 

hallen. Der er senere kommet besked fra 
Annette at det ikke kan lade sig gøre. Så 
koncerten er aflyst i år. 

December måneds gudstjenester med skole, 
børnehave etc aflyses. Lisa giver de relevante 

parter besked. 
 
Aktivitetsudvalget planlægger aktiviteter som 

vanligt, for provst Lisbeth Damgreen opfordrer 
til at vi ikke lukker helt ned. Udvalget er 

forberedt på at der kan komme aflysninger 
hen ad vejen. 

06.  Revisionsprotokollat godkendes og  
       Underskrives. 
 

       Kvartalsregnskab 30.9.2020 godkendes 
 

Godkendt og underskrevet 
 
 

Godkendt 



 

 

07.  Orientering hvis der er nyt om : 

 
       Thorsted Kirke –   

 
        Skjoldborg Kirke – 
 

        Sjørring Kirke  
             

         Kallerup Kirke 
 
         Kirkesyn 21.10- plan ikke ændret 

          
         

 
        

Thorsted: Der er sat ny flot dør i. Flagstang på 

vej. Der er bevilget midler til fugning af 
vestgavl i 2021. 

 
Skjoldborg: intet nyt 
 

Sjørring: Der arbejdes stadig på at få midler til 
handicapvenlig indgang ved kirken. 

Der er opdaget en utæthed i taget. 
 
Kallerup: intet nyt 

 
Præstegården: provstesyn 8/10 

08.  Planlægning af arbejde med opmåling  
       af timeforbrug på kirkegårdene          

Karin har haft kontakt til Anni Sloth, som har 
stor erfaring med timeopmåling af kirkegårde i 
Ålborg stift. Hun stiller sig gerne til rådighed, 

og foreslår at de to gravere, kirkeværger, 
formand og eller kontaktperson mødes en 

eftermiddag og gennemgår alle 
arbejdsopgaver både ude og inde. Graverne 
får et oplæg de skal forberede sig ud fra. 

Det besluttes at bede Anni Sloth hjælpe med 
opgaven, og Karin beder om et møde i januar-

februar måned 2021. 
Det er suverænt menighedsrådet der 
efterfølgende tager beslutning om timebehov. 

09.   Sognehus udlejning  
 

Udsat 
 

 
 

10.  Præstesituationen 
 

Behandlet 



 

 

11. Folkekirkens Nødhjælp 

      Indsamlingsleder 
 

 
 

Kirsten F. tager tjansen i 2021, som 

indsamlingsleder. 

12. . Åbent for tilføjelser 
 

Der er indkommet naboorientering til Thorsted 
kirke, om etablering af ridebane på 

nabogrund.  
 
 
 

13. Eventuelt  
 
 

 

  

 


