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-

Dagsorden
PUNKT

BESKRIVELSE

1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Ansøgning om indkøb af
minilæsser til Skjoldborg /
Kallerup kirkegårde

3.
Børnekoret ved Sjørring
kirke
Evaluering af opstarten

ANSVARLIG

Godkendt

Se vedhæftede ansøgning
fra kirkeværgerne.
Ansøgningen er sendt til
provstiudvalget 28/12-21 af
KFM

Køb af minilæsser til
Skjoldborg / Kallerup
kirkegårde er godkendt af
menighedsrådet.
Ansøgningen er sendt til
provstiudvalget.

Kirsten og Lisbeth får styr på
de kontaktoplysninger, der er
på kormedlemmerne.
Samuel overtager fra januar Helle laver en SMS/mail liste
2022. Er der noget vi skal
på forældrene.
være opmærksomme på?
Koret aflyses indtil d. 17/1.
Starter d. 19/1 2022, hvis der
ikke kommer nye
restriktioner.

4.
Minihåndbogen fra
Landsforeningen af
Menighedsråd.
Hvem vil gerne have en?
5.
Introkursus til brugen af
DAP.
150 kr. pr. person.
Hvem vil med?

BESLUTNING

Afholdes i Harring /
Stagstrup sognehus 27/122 kl. 18-22.

KFM

KFM / KV

Der bestilles til dem der
ønsker en.

KFM

Karin, Ole, Helle, Marie
Louise, Karen og Tove
tilmeldes.

KFM

6.
Stigende energipriser

Skal vi gøre noget ift.
budget 2022? Tiltag for at
nedsætte energiforbruget.
LED pærer, andre tiltag?

7.
Evaluering af julen under
Corona i de 4 kirker

8.
Fugning i Thorsted kirke.
Bliver ikke så dyrt som først
budgetteret. Skal vi lave et
nyt budget?

Vi har fået godt 400.000 kr.
stillet til rådighed af
provstiudvalget, men
projektet bliver ikke så dyrt.
Derfor vil det måske være
rimeligt, at vi laver et nyt
budget og på den baggrund
sender det overskydende
beløb tilbage til provstiet.
Så kan de penge komme ud
og arbejde et andet sted?

9.
Intro til visionsdag for MR
lørdag 22/1-22

Afventer udviklingen.
Budgettet kan ikke ændres.

Vores kirker var godt besøgt i
forhold til andre steder.
Der var 30, der var koblet op
på streamingen på Facebook.

KV

Fugningen bliver billigere end
budgetteret. Ole får et
overslag på det sidste
arbejde. Menighedsrådet
afgør senere om nogle af
pengene skal tilbage til
provstiet.

KFM / OH

Vi skal alle i løbet af næste
uge melde tilbage til Karin,
om vi kan komme til
visionsdagen og hvilke
grupper/emner vi gerne vil
på/arbejde med.
Indhold og proces.
Se vedhæftede

Vi skal tænke på ideer til de
forskellige emner vi skal
arbejde med
Tænke over gudstjenester i
påsken plus minikonfirmander.

10.
Orienteringspunkter

KFM

Orientering ved formanden

Formanden informerede om
Corona-situationen.
Sangaften d. 22/12 blev aflyst
pga. forsigtighed med hensyn
til Corona-situationen.
Menighedsrådet har fået et
debetkort, så der kan
indsættes kontanter i banken.
Formanden har kortet.

KFM / AEM

Morgensangen gennemføres.
Det skal overvejes om
morgensangen d. 1. februar
skal flyttes fra
konfirmandstuen i Skjoldborg
til Skjoldborg Kirke.

Orientering ved Præsten

Konfirmation: Tidspunkt
meldes ud senere.
Kontakter skolen om
klasserne skal holdes adskilt
pga. Corona.
Menighedsrådet bevilliger en
kirkesanger til
konfirmationsundervisningen.
Altergang i en kirke pr.
søndag.
En månedlig gudstjeneste i
Thorsted.

Orientering ved 3
kirkeværger

Sjørring/Thorsted:
Provstiudvalg vil mødes med
Menighedsrådet om
handicapvenlig indgang ved
Sjørring Kirke.
Ole får en pris hjem på ekstra
højtalere i kirken.

Orientering ved
kontaktperson

Karin, Karen og Anni Slot
arbejder videre med
timeforbrug vedr. organist.
Der udarbejdes en
jobbeskrivelse vedr. organist.
Næste møde i
aktivitetsudvalget er d. 11/1
kl. 8.00. Evt. ekstra møde kl.
16.30, da de nye medlemmer
er forhindret i at deltage kl.
8.00.

Orientering ved
aktivitetsudvalget

Salmemaraton d. 13/1
gennemføres, men uden
kaffe.
Foredrag Home-Start
gennemføres d. 26/1, men
flyttes evt. til Sognehuset.

Morgensang d. 1/2 flyttes
evt. til Skjoldborg kirke
Kyndelmisse i Skjoldborg
kirke gennemføres d. 2/2
Orientering ved
præstegårdsudvalget
Orientering ved
personalerepræsentanten
Orientering ved
provstiudvalg
11.
Evt.

12.
Næste møde

13.
Lukket punkt

Visionsdag 22/1-22 kl. 9-15.
MR møde torsdag 10/2-22.
OBS Karin er forhindret i at
møde den 7/4-22. Kan vi
flytte det til 6/4-22?

MR møde 7/4 flyttes til 6/4.
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