Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup
Menighedsrådsmøde
Onsdag den 6. april 2022 kl. 19.00
Afholdt som fysisk møde i Sognehuset i Sjørring.

Fraværende ved afbud:

-

Indkaldt som stedfortræder:

-

Blad nr. 14
Formandens initialer: KFM

Referat
PUNKT

BESKRIVELSE

1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Anny Pedersen indtræder i
Menighedsrådet som
stedfortræder for Karen
Villesen
3.
Valg af kontaktperson

4.
Opsamling på visionsdagen
januar 2022

Der har været møde om
frivillige den 29. marts
2022.
Besøg på kirkegårdene
planlægges. Forslag at
kirkeværger og gravere
laver en plan.

BESLUTNING

ANSVARLIG

Godkendt

KFM

Anny blev præsenteret for
Menighedsrådet og de
nuværende medlemmer af
Menighedsrådet
præsenterede sig for Anny.

KFM

Anny Pedersen blev valgt
som ny kontaktperson.

KFM

Frivillige:
Der er blevet udarbejdet en
blanket som eventuelle
interesserede kan udfylde.
Bl.a. Med hvad, hvor og
hvornår man kan hjælpe.
Blanketten kan uddeles ved
arrangementer. Man kan også
prøve og få fat i frivillige via
Facebook, ”mund til øre” og
ved personlig kontakt.
Kirkegårdsbesøg:
Der blev aftalt 2 aftener hvor
vi skal besøge kirkegårdene.
Den 27. april 2022 kl. 16.30
ved Skjoldborg kirke og
derefter Kallerup Kirke.
Den 1. juni 2022 kl. 16.30 ved
Sjørring Kirke og derefter
Thorsted Kirke.

KFM
KH

5.
Ansættelse af organist
Der har været prøvespil og
ansættelsesudvalget har
valgt at ansætte en
organist.

Der har været tre til prøvespil.
Kristine Frøkjær er blevet
ansat. Der skal aftales med
Anette, at Kristine følger
børnekoret resten af
sæsonen.
En af de andre kandidater vil
gerne være vikar.

6.
Alkoholfri altervin

7.
Stiftsmenighedsrådsmøde 7.
maj 2022

8.
Folkekirkens grønne
omstilling.
Inspirationskonference
mandag den 16. maj 2022

Der var et ønske om
alkoholfri altervin ved MR
mødet i oktober 2021.
Skal vi indføre det ?

Punktet udsættes og Anders
kommer med et oplæg.

KFM

Tilmelding til Marie Louise
og Ole

Turen til Aalborg blev
planlagt og der var
tilmelding.

OH
MLSG

Hvem vil gerne / har
mulighed for at deltage ?

Der bliver også afholdt et
fyraftensmøde lokalt den 2.
juni 2022
(Inspirationskonference)
Svend undersøger om der er
interesserede blandt
personalet.

KFM

Jytte og Lisbeth er
interesserede i at deltage.

9.
Forberedende budgetsamråd
26. april 2022 for budget
2023

10.
Kirke.dk

Hele menighedsrådet er
velkomne. Det forventes at
formand og kasserer
deltager.
Provsten vil bede alle
menighedsråd fremlægge
planer og ønsker for større
anlæg, investeringer og
andet. Hvilke har vi ?

Er der interesse i at
forlænge abonnementet
det næste år ?
Det koster 6.450 kr.

Karin, Niels Henning og evt.
Anny deltager i forberedende
budgetmøde.
Projekter:
Indgang Sjørring
Fjernvarme i Sjørring og
Thorsted
Taget på Sjørring Kirke
Sognehuset skal males
Taget på præstegården
Renovering af altertavlen i
Kallerup
Evt. omlægning af
kirkegårdene

Kirke.dk opsiges

KFM

KFM

11.
Ukrainske flygtninge i
Danmark

Skal vi lave nogle tiltag for
at hjælpe ?

12.
Orienteringspunkter

Afvent om der bliver et behov.
Gør opmærksom på at kirken
er åben for dem.

Har været til forårsmøde i
distriktsforeningen, hvor de
bl.a. talte om arbejdsmiljø og
vigtigheden af at lære
hinanden at kende.
Har været til indvielse af
musikskolen i Vestervig.
Der er købt skabe til
minikonfirmanderne

Orientering ved formanden
Husk at indsamle
budgetønsker til maj-mødet
Vi skal tilmeldes
affaldsordning. Graverne og
kirkeværgerne vurderer hvilke
behov vi har.
Har været til formandsmøde
hvor de talte om
konsulentrunden.

Lavet ny gudtjenesteplan for
juli - september
En gudstjeneste i Thorsted om
måneden

Orientering ved Præsten

Næste kirkeblad udkommer
ultimo april. Deadline for
indlæg er senest i uge 16.
Der er god hjælp af frivillige til
minikonfirmanderne

Orientering ved 3
kirkeværger

Håndværkerne er færdige
med isolering, loft og kalkning
i Kallerup Kirke. Arbejdet
skrider godt frem, så vi er
fortrøstningsfulde.

Orientering ved
kontaktperson

Gravermedhjælper ansat.
Der skal aftales ferie.

KFM

Orientering ved
aktivitetsudvalget

Møde den 13. april 2022
Kaare Norge koncert i Sjørring
Kirke onsdag den 14.
september 2022.
Husk at aftale hvem, der står
for f.eks. kaffe til
arrangementer.

Orientering ved
præstegårdsudvalget

-

Orientering ved
personalerepræsentanten

-

Orientering ved
provstiudvalg

-

13.
Åbent punkt
14.
Evt.

15.
Næste møde

Der har tidligere været tale
om, at der skulle sættes et
skilt op om, at man ikke må
drikke vandet på toilettet i
krypten. Det er aldrig blevet
sat op. Ole tjekker.

Torsdag den 5. maj

16.
Lukket punkt

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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