
Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup 

Menighedsrådsmøde 

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 19.00                 Blad nr. 12 

Afholdt som fysisk møde i Sognehuset i Sjørring.    Formandens initialer: KFM   

 

Fraværende ved afbud: Helle Sejersbøl 

Indkaldt som stedfortræder:  

 

Dagsorden 

PUNKT BESKRIVELSE BESLUTNING ANSVARLIG 

1. 
Godkendelse af dagsorden 
 

 Godkendt  

2. 
Opsamling på visionsdagen 
22. januar 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se vedhæftede referat fra 
dagen.  
Hvilke punkter går vi i gang 
med nu? 

Etablering af et 
frivilligkorps.  
Der skal holdes et intro- / 
informationsmøde, hvor 
menigheden inviteres til at 
komme og høre vores 
tanker omkring det og hvor 
man kan komme med 
ideer.  
Kirsten, Børge og Lisbeth er 
valgt til opgaven. 
 
Karin, Anders, Jytte og Ole 
arbejder videre med 
fordeling af aktiviteter 
mellem sogn og pastorat. 

KFM 

3. 
Intro til brug af den fælles 
kalender 
 
 

Sognehusvært Alice Bolt-
Jørgensen deltager på dette 
punkt og fortæller om 
brugen af fælles kalender 

Der vil blive lavet en 
kalender på STSK-kirker.dk 

KFM 

4. 
Kan der gives bevilling til at få 
taget professionelle billeder 
til brug på vores 
kommunikationskanaler? 
 
 
 
 
 

Bladudvalget ønsker, at der 
bliver taget professionelle 
billeder af vores kirker, 
kirkegårde, sognehus etc. 
Gerne på forskellige 
årstider.  
Der er også et ønske om at 
få taget portrætbilleder af 
hele menighedsrådet. 
Se vedhæftede prisoverslag  

Udsat til næste møde i 
marts 

MLSG 



5. 
Kort orientering om brugen 
af DAP 
 
 

Fra kurset om DAP er vi 
blevet inspireret til at bruge 
funktionerne mere. Bl.a. 
arkiv 

Udsat til næste møde i 
marts 

KFM 

6. 
Indsamling Folkekirkens 
Nødhjælp søndag 13. marts 
2022 
 
 

Hvordan organiserer vi det? 
Har aktivitetsudvalget en 
plan? 

I år bliver der 
digitalindsamling.  
Se opslag på STSK-kirker.dk 
og Facebook siden for 
nærmere information. 

KFM 

7. 
Brud på ophavsretten til et 
billede vi har brugt på 
hjemmesiden 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi er blevet kontaktet af 
Copyright Agent, vi har haft 
brugt et billede på vores 
hjemmeside, som vi ikke 
havde rettighed til. Det 
koster en afgift på 3.750 kr. 
Se vedhæftede vejledning 
om, hvordan man 
overholder loven om 
ophavsret online. 

 KFM 

8. 
Ønske fra Anders om indkøb 
af kalk-og diskklæder til 
Sjørring kirke 
 
 
 
 
 

Selskabet for kirkelig kunst 
har sendt et tilbud på 
forskellige klæder.  
Priserne går fra 4.000 - 
14.000 kr. for et sæt. 
Der er også mulighed for at 
sy det selv.  

Udsat til næste møde i 
marts. 

 

9.  
Provstiudvalget vil gerne 
mødes med Menighedsrådet 
onsdag den 16. marts 2022 
kl. 16.30, for at drøfte ny 
indgang ved Sjørring kirke 
 

Planlægning af dette besøg 

Hele menighedsrådet 
forventes at deltage i 
mødet. 
Provstiudvalget forventer 
ikke, at der deltager en 
arkitekt i mødet. 

OH 
AEM 
KFM 

10. 
Indvielse af Kallerup Kirke 
 
 
 
 
 

Indvielsen skal planlægges 
med dato og hvad der skal 
ske.  
Jytte og Børge kommer med 
ideer til det. 

Der arbejdes på 
planlægningen i Kallerup-
Kirke-Udvalg. 

JN 
BH 

11. 
Børnekoret 
 
 
 

Hvem kan hjælpe til indtil 
frivilligkorpset er i gang? 

Der arbejdes på at finde en 
løsning og der er 2 frivillige 
til at hjælpe. 

 



12.  
Minikonfirmand foråret 2022 
i Sjørring og Skjoldborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minikonfirmand starter til 
marts.  
Vi skal have planlagt 
forløbet og fundet nogle, 
der kan hjælpe under 
forløbet. 
Karin har fundet en frivillig 
til Sjørring. 
En ide kunne være at 
nedsætte et udvalg, der 
sørger for planlægningen.  

I starten af marts besøger 
præsten 3. klasserne på 
Sjørring Skole og informere 
om minikonfirmand 
forløbet, der vil starte op i 
løbet af marts måned for 3. 
klasserne på Sjørring Skole. 
 
Der bliver lavet et skriv til 3. 
klasserne fra Skjoldborg og 
Kallerup om, at der bliver et 
forløb for dem i efteråret. 

 

13.  
Medarbejdersignatur / 
NemId / MitId  
 
 
 
 
 
 

Kan der bevilliges 
medarbejdersignatur til 
Karin og Marie Louise? 
Karin har som formand brug 
for det i flere situationer og 
Marie Louise har brug for 
det ved f.eks. oprettelse af 
stillingsannoncer på Jobnet. 

Det blev bevilliget og også 
bestemt at Niels Henning 
skal have. 

 

14. 
Åbent punkt 
 
 
 

Der skal søges en ny 
organist. 

Stillingen vil snarest blive 
slået op. 
Der blev nedsat et udvalg til 
at varetage ansættelsen. 

 

15. 
Orienteringspunkter 
 

 
Orientering ved formanden -  

 
 
 
 

Orientering ved Præsten 
Der bliver fælles provsti 
gudstjeneste 2. Pinsedag 
ved Førby sø. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientering ved 3 
kirkeværger 
 
Bl.a. bevilling fra digepuljen 
til reparation af dige i 
Skjoldborg på 37.500 kr. 
inkl. moms. 
Minilæsser til 
Skjoldborg/Kallerup er 
bevilget og indkøbt. 

Der er bestilt en 
entreprenør til at komme 
og rette de ca. 20 meter 
dige op i Skjoldborg. 
 
Minilæsseren er taget i 
brug i Skjoldborg. 
 
Renoveringen af Kallerup 
Kirke er i fuld gang og de er 
pt. i gang med isolering af 
loftet. 
 
Sjørring Borgerforening er i 
dialog med Thisted 
Fjernvarme omkring 
tilslutning til fjernvarme. Vi 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

har vist interesse for at 
komme med. 
 
Sjørring og Thorsted Kirke 
skal kalkes i år og det er sat 
i værk. 
Der ligger en plan for 
maling af Sognehuset, der 
skal ske i 2023. 

 
 
 

Orientering ved 
kontaktperson 

-  

 
 
 
 
 
 

Orientering ved 
aktivitetsudvalget 

Der arbejdes fortsat på en 
masse aktiviteter og det er 
glædeligt, at være sluppet 
for de mange 
forsamlingsrestriktioner. 

 

 
 
 

Orientering ved 
præstegårdsudvalget 

-  

 
 
 

Orientering ved 
personalerepræsentanten 

-  

 
 
 

Orientering ved 
provstiudvalg 

-  

16. 
Evt. 
 

   

17. 
Næste møde 
 
 

Onsdag 16. marts 2022    

18. 
Lukket punkt 
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