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Referat
PUNKT

BESKRIVELSE

1.
Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

ANSVARLIG

Godkendt

2.
Godkendelse af regnskab
2021

Årsregnskab og
momsberegningsskema
underskrives af hele
menighedsrådet.

Godkendelse af
Årsregnskab 2021 med
identifikation SjørringThorsted-Skjoldborg-K,
CVR-nr.
34762082,Regnskab 2021,
Afleveret d. 09-032022 15.53.

KFM
NHN

Årsregnskab og
momsberegningsskema
underskrevet af
Menighedsrådet.
3.
Karen Villesen ønsker at
træde ud af menighedsrådet

Indkaldelse af hendes
stedfortræder

Stedfortræder Anny
Pedersen træder ind i
Menighedsrådet pr. 1. april
2022 i stedet for Karen
Villesen.
Der skal vælges ny
kontaktperson på
Menighedsrådsmødet den
6. april. 2022.

KFM

4.
Opsamling på visionsdagen
januar 2022

Menighedsrådet godkendte
oplæg om brugen af
kirkerne.

Se vedhæftede oplæg om
brugen af kirkerne og
fordeling af aktiviteter.
Status på indkaldelse til
møde med evt. frivillige.

Karin laver et skriv til næste
kirkeblad, til hjemmesiden
og Facebook, der forklarer
Menigheden, at selvom vi
er 4 sogne i 1 pastorat, så
vil vi gerne fungere som et
stort Pastorat, hvor alle er
velkomne til de
arrangementer, der
afholdes.
Så dermed også en
opfordring til at
menigheden støtter op om
arrangementer på tværs af
sognene.

KFM
OH
AEM
JN
BH
LH

Der arbejdes stadig på at
finde frivillige. Det er
lykkedes at finde nogle, så
vi er godt på vej.
Det næste der tages fat på
fra visionsdagen, er
kirkegårdene. Der bliver
lavet en besøgsrunde på de
4 kirkegårde.
5.
Fordeling af
kommunikationsopgaver etc.
i overgangsperiode til ny
organist er ansat

Marie Louise tager sig af
Facebook og sogn.dk.
Hun tager fat i Samuel og
får styr på sogn.dk med
hensyn til statistikker og
opdatering.

Særligt Facebook og
kirkebladet

Anders og Marie Louise
klarer næste kirkeblad og så
tages der senere stilling til,
om den nye organist skal
være med i
kirkebladsudvalget.
Annoncering i aviser kan
også gå gennem Marie
Louise. Vi har en
medieaftale med Nordjyske
Medier.

KFM

6.
Kan der gives bevilling til at få
Udsat fra sidste møde
taget professionelle billeder
til brug på vores
Bladudvalget ønsker, at der
kommunikationskanaler?
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
7.
Beslutning om at bruge DAP
mere aktivt til flere
funktioner

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

Udsat fra sidste møde
Fra Kurset om DAP er vi
blevet inspireret til at bruge
funktionerne mere.
Bla. aktivet

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.

Menighedsrådet godkendte
at bruge en professionel
fotograf til fotografering af
kirkerne, lave
situationsbilleder fra
kirkerne, portrætbilleder af
præsten samt fælles billede
af Menighedsrådet.

MLSG

Der skal også bruges en
professionel fotograf ved
indvielsen af Kallerup Kirke
og til evt. andre ting i
fremtiden.
Der var enighed i
Menighedsrådet om at
benytte arkivet i DAP’en.
Der bliver introduktion til
det på næste møde.

KFM
OH
MLSG

Ole og Marie Louise
forbereder dette.
Vi annoncerer på
hjemmesiden og Facebook,
om der er nogle frivillige,
der vil lave de kirkelige
kunst klæder til os.

KFM

Marie Louise sørger for
dette sammen med Svend.
Vi skal bruge 2 sæt.

9.
Vil vi indgå i et samarbejde
omkring Masterplan for
udvikling af Sjørring ?

Der pågår i øjeblikket et
stort udviklingsarbejde i
Sjørring omkring hallen og
skolen, om etablering af
mange udendørs faciliteter,
mere sikker skolevej,
sansehave og meget andet.
Alle byens foreninger er
med i arbejdet. Der er hyret
et arkitektfirma, der har
udarbejdet planer og står
for fondsansøgninger.

Der var enighed i
Menighedsrådet om at
støtte op om et
samarbejde.
Karin vil gerne deltage i
fremtidige møder.

KFM

10.
Stiftsmenighedsrådsstævne
lørdag den 7. maj 2022 i
Aalborg

Planlægning af vores del.
Hvem vil være med til det ?

11.
Orienteringspunkter

Ole og Marie Louise tager
sig af det praktiske omkring
planlægningen.
Der kommer nærmere info
og tilmeldingsfrist.
Der er lige nu nabohøring
om opsætning af gittermast
i Skjoldborg.
Menighedsrådet har ingen
indvendinger mod dette.
Folkekirkens grønne
omstilling skal vi meget
snart begynder at have i
tankerne. Der bliver holdt
en inspirationskonference.

Orientering ved formanden

Webtilgængelighed – der er
kommet krav til webside.
Dette er vi i gang med at
tjekke op på, om vi lever op
til de krav.
Indbydelse til Himmelske
dage i Roskilde i Kr.
Himmelfarts dagene ligger i
DAP’en.
Budget for 2023 skal snart
påbegyndes. Budget vil
være på dagsordenen i maj
og juni.
Der er ønske fra præsten
om gode ide til næste års
Fastelavns-gudstjenester.
Da der ikke var så stor
tilslutning i år som hidtil.

Orientering ved Præsten

Minikonfirmandforløbet er
godt i gang i Sjørring og der
er god tilslutning med 15
børn.
Sidste foredragsaften m
Søren Kierkegaard bliver
den 7. april 2022.

KFM

Der skal ny sokkel til
flagstang ved Skjoldborg
Kirke.
Stormskade på taget på
Skjoldborg Kirke er
udbedret.
Renoveringen af Kallerup
Kirke er i fuld gang.
Mureren er færdig og
maleren skal til at i gang.
Indvielsen er stadig under
planlægning.

Orientering ved 3
kirkeværger

Udfordring med taget på
nordsiden af skibet på
Sjørring Kirke. Blyplader er
utætte, de er tyndslidte.
Der er taget hånd om
udfordringen og en
håndværker har været ude
og kigge på opgaven.
Grøn omstilling - vi skifter
fra halogen til LED pærer i
Sjørring Kirke.
Nogle diger er faldet
sammen ved Sjørring og
Thorsted Kirke. Der skal
undersøges, om der skal
søges penge fra digepuljen
til reparation af disse.
Maling af Sognehuset skal
på budget for 2023.

Orientering ved
kontaktperson

-

Orientering ved
aktivitetsudvalget

Der er møde igen den 13.
april 2022, hvor der
planlægges nye aktiviteter.

Orientering ved
præstegårdsudvalget

-

Orientering ved
personalerepræsentanten

Gran er ved at blive fjernet
fra gravene og derefter
begynder plantning af
sommer blomster.

Orientering ved
provstiudvalg

-

12.
Åbent punkt
13.
Evt.

14.
Næste møde

Der blev samlet 2.000 kr.
ind til Folkekirkens
Nødhjælp via Pastoratets
digitale indsamling.
Onsdag den 6. april 2022 kl.
19.00
Forslag til mødedatoer i 2.
halvår 2022:
4/8 + 7/9 + 5/10 + 3/11

Mødedatoer i 2. halvår
2022 bliver 11/8 + 7/9 +
5/10 + 3/11.

15.
Lukket punkt

Generalforsamling Thisted Distriktsforening 17. marts kl. 18.30 Thisted kirkecenter
Formandsmøde 28. marts
Forberedende budgetsamråd 26. april kl. 19. Hansted kirkecenter. Formand og kasserer
Stiftsmenighedsrådsstævne 7. maj kl. 10.30-21 i Ålborg
Folkekirkens grønne omstilling, inspirationskonference 16. maj i Fredericia
Festgudstjeneste i Budolfi kirke, Ålborg 5. juni 2022
Friluftsgudstjeneste for Thisted provsti 2. pinsedag 6. juni ved Førby sø
Endelig budgetsamråd 25. august kl. 19, Thisted kirkecenter. Formand og kasserer
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