Menighedsrådsmøde i Sjørring- Thorsted –
Skjoldborg – Kallerup Pastorat

Dato: onsdag, d. 9.9. 2020
kl.18.00 i
Sognehuset i Sjørring

Blad nr.

Fraværende:

Kirsten Thinggaard

Formands
initial

Dagsorden:
01. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

02. Underskrift af referat fra
12.8.2020

Underskrevet

03. Nyt fra kontaktperson Karin

Sognehusvært har opsagt sin stilling pr 1/112020. Stillingen slås op i Thisted Posten 16/9,
samt hjemmeside og facebook.
Ansøgningsfrist 25/9. Ansættelsesudvalg
Kirsten H., Morten og Karin.
Ansættelsessamtaler 30/9.

Ny organist er faldet godt til, samarbejder med
anden organist så de får kalenderen til at
passe. Evalueringsmøde med kontaktperson
29/9.
Julemåneden gudstjenester skal vi begynde at
forholde os til, da vi formentlig ikke må være
så mange i kirkerne pga covid19. Der er
forslag om at bruge Sjørring hallen.
MR beslutter at arbejde på at der bliver afholdt
to gudstjenester i hver af de store kirker i år.
Desuden vil vi afvente et evt udspil fra provst
og provstiudvalg.
Der har været afholdt personalemøde den 8/9
om håndtering af retningslinjerne ift covid19.
Der er især tvivl om hvor mange mennesker
der må være i hver kirke.
Beslutning: kirkerne skal måles op igen fra
apsis til orgel. Der må være 1 person pr 2 m2
uden sang, 1 person pr 4 m2 med sang.
Kontaktperson sørger for at der bliver målt op,
og at der bliver kommunikeret ud til
medarbejdere og kirkegængere.

04. Nyt fra Lisa

Oplaget af kirkeblade skal sættes op. Kirsten
F. sørger for det.

05. Præstestillingen er opslået
Afsked med Lisa?

Provst Lisbeth Damgren deltager i dette
punkt.
Deadline 28/9-20. Der bliver snarest lavet en
tidsplan for forløbet.
Vi inviterer til kaffe i Sognehuset søndag 1/11
efter gudstjenesten i Skjoldborg

06. Kommende valg til MR

Det praktiske er aftalt.
Der drøftes kandidater

Valgforsamling den 15.9.2020
Kandidater til MR?

07. Orientering hvis der er nyt om :
Thorsted Kirke –
Skjoldborg Kirke –

Der er indkaldt til provstesyn
8/10 kl 14 i Skjoldborg præstebolig
21/10 hele dagen. Kirsten H spørger på
provstikontoret om det kan kortes af til en halv
dag, og om syn af præstegården kan blive
samme dag.

Sjørring Kirke
Kallerup Kirke

Skjoldborg: mureren går i gang med at fuge
den 11/9-20

08. Køb af maleri til sognehuset v/ Lisbeth og Lisas forslag til billede tager vi imod.
Lis
Lisa skriver en regning. Ole sørger for at det
bliver sat op

09. Kunst i Sognehuset oplæg v/ Jytte

Spørgsmålet er opstået fordi der er en
henvendelse om at udstille malerier.
Der er mange formalia i form af forsikring,
skinner, vægplads, kontakt til kunstner.
Skal Sognehuset være kunstgalleri?
Beslutning: Sognehuset skal ikke fungere som
galleri.
I stedet vil vi gerne hænge billeder af gamle
konfirmandhold op. Kirsten H. sørger for det.

10. Åbent for tilføjelser

11. Eventuelt

Kirsten F. tager imod henvendelser fra
præsteansøgere om at se pastoratet. Hun
giver besked til hele menighedsrådet med
datoer for aftaler, og vi melder ind om vi kan
være med.

