
Menighedsrådsrådsmøde i Sjørring -
Thorsted - Skjoldborg - Kallerup 
Menighedsråd.   
 
 
Thorsted - Skjoldborg -  Kallerup  

Dato 14.1.2014 kl. 19.00 
i Skjoldborg Præstegård 

Blad nr.  

Fraværende: Alle var tilstede Formandens initialer: 

Dagsorden:  

 1.  Godkendelse af dagsorden 
 
 

Dagsordenen blev godkendt 

 2.  Underskrift af referat  af 27.11.2013  
       

Referat blev underskrevet 

 3.   Førstehjælpskursus for ansatte og me-          
       nighedsrådsmedlemmer. 
 
 
 
       Kontaktpersonen orienterer bl.a. om  
       Organisttiltag. 

Børge har undersøgt muligheden for deltagelse i et   
førstehjælpskursus for  ansatte og menighedsråds- 
medlemmer. Vedtaget, at vi tilmelder os et 3  timers 
opfriskende kursus den 18.2 fra kl. 19 - 22. Pris pr. 
deltager kr. 250 som betales af kirkekassen. 
Børge gav referat fra mødet om Organistsituationen, 
der afholdtes for provstiet d. 6.1.14. Der arbejdes på en 
løsning med søndags organister (incl. vikarer) og faste 
der trækker læsset i hverdagene. 

4.   Eventuel ensretning af gudstjenester i  
      pastoratet v/ Jesper 
       
 

Vi blev enige om at ensrette ritualet ved nadver i de 4 
kirker bl.a. på grund af personale, der gør tjeneste i alle 
fire sogne. Vi besluttede at følge b- rtitualet.  
Der trykkes foldere med gudstjenestens forløb, dels til 
indklæbning i salmebøgerne og dels til fremlæggelse på 
kirkebænkene. Ændringen omtales i næste kirkeblad. 

 5. Beslutning om viderebehandling af    
      stiftets svar vedr. 
 
      Kallerup Kirke indv. istandsættelse 11.12 
 
   Klokkestabel Skjoldborg Kirke   11.12.13    

       
 

Vi er ikke tilfredse med svarene på vore ansøgninger  
vedr.  Kallerup Kirke og vedr. klokkestabel ved 
Skjoldborg Kirke.  
Skrivelse til Biskoppen ang. Kallerup kirke fremsendes 
fra Kallerups valgte medlemmer 
Skrivelse fremsendes til stiftet om at vi fastholder vores 
beslutning om ikke at bevare  klokkestabelen. 

6.   Stormskader: 
      Sjørring Kirke  v/ Ejner 
      Skjoldborg Kirke v/ Lisbeth 

Der har været stormskade på et gravsted i Sjørring. Vi 
har modtaget tilbud på 35.000 for reparation, der vil 
blive indhentet et tilbud mere. Der var desuden skade 
på værkstedet og kirkens tag,  der indhentes tilbud. 
Sagerne er anmeldt til forsikring. 
I Skjoldborg var der en større skade på kirketaget og 
våbenhustag og -mur, reparation er foretaget. Regning 
fra murer ca. tkr. 48, blikkenslager ca. tkr. 9 og tømrer 
endnu ukendt . Skaderne er anmeldt til forsikring. 

7. Ansøgning vedr. Altertavle i Skjoldborg     Jytte og Lisbeth har lavet ansøgning til provsti og stift 
om renovering af altertavlen . Der søges fondsmidler til  
dækning af udgifterne. 

8. Nyt fra Jesper Kjær Andersen, 

 
      Herunder bl.a. Visionsaften 
 

Stjernestund i Skjoldborg kirke var en god aften der var 
kun 25 men vi håber på flere næste gang. 
Planlægningen af Visionsaften d 6/2 er godt i gang. 
Sangaften i Thorsted kirke 30/1 er blevet rykket til d. 
19/2, hvor flere musikanter og sangere medvirker.  
Anette vil medvirke ved minikonfirmandundervisningen.  



9.  Thorsted Kirke - orientering om aktuel   
      status  v / Ejner  
      og beslutning om, hvordan vi kommer      
      videre. 

Vi søger om tilladelse til at standse al ringning med 
klokken i Thorsted. Hvilket for os at se er eneste 
fornuftige mulighed, hvis ikke  reparation af murrevner i 
gavl og nedgravning af drænrør skal være helt 
forgæves.  

10. Sogneindsamling til Folkekirkens                
      Nødhjælp  9.3.2014 
 

Vi vil igen gerne samle ind. Vi prøver at få skolen og 
konfirmanderne involveret. Omtale i kirkebladet. 

11. Nyt fra Aktivitetsudvalget Koncert med Gårdsangerne i Sjørring Kirke d. 25.3  



MEDDELELSER OG        
EFTERRETNINGSSAGER: 
 
14.  Folkekirkens Nødhjælp 
 
15.  Lysbilledforedrag, Familie på farten 
 
16.  Sognehusansøgning videre fra Provstiet 
 
17.  Kallerup Kirke- indv. istandsættelse 
 
18.  Skjoldborg Kirke- fjernelse af 
klokkestabel 
 
19.  Referat Thisted Provsti 
 
20.  Forsikringsanmeldelse - Skjoldborg  
 
21.  Julehilsener, Asger Thomsen, Stiftet 
 
22.  Projekt: Mere kirke for pengene 
 
23.  God underholdning 

24.  Jul og nytår - Provstiet 

25.  Julehilsen - Anni Sloth 

26.  Organistsituationen - Provstimøde 

27.  Besøg fra Det etiske råd       

                           

28.  Vejl. om tilrettelæggelse af arbejdstid             

29.  Konfirmationsforberedelse  

30.  Årsregnskabsskema m.v.  

31.   Kontoplaner 

 

32.  Gode råd i forb. med varsling af storm 

33. Forsikringsenheden rådgiver om  anm. af  
arbejdsskader         

34.  Julehilsen fra Biskoppen 

  

        

 
 
 
DAP pr. 28.11, 2.12 og 18.12 
 
DAP pr. 2.12 
 
DAP pr. 10.12 
 
DAP pr. 11.12 
 
DAP pr. 11.12 
 
DAP pr 17.12 
 
DAP pr. 18.12 
 
DAP pr. 19.12 og 20.12 
 
DAP pr. 19.12 
 
DAP pr. 20.12 
 
DAP pr. 23.12 
 
DAP pr. 23.12 
 
DAP pr. 1.1 
 
DAP pr. 5.1 
 
Nyt fra KM pr. 25.11 
 
-      -    -     pr. 28.11 
 
-      -    -     pr. 3.1 
 
-      -    -     pr. 2.1 
 
 
 
-      -    Folkekirkens Forsikringsenhed pr. 4.12  
 
 -     -    -                     -                           pr. 20.12  
 
-      -    Ålborg Stift pr. 21.12 



12. Åbent for tilføjelser Abonnementet på stiftavisen .Niels Henning genbestiller 
40 stk. som fordeles ved menighedsrådsmøde. 
 

13. Evt. Morten vil gerne have set på klokkestablen i Sjørring, 
da muren revner i tårnet. Hvis ikke der er provsten syn i 
år så vi vil sørge for at få et næste år. Lisa Bremer 
hjælper med konfirmanderne. 
D 10-12.13 fik vi besked fra provstiet om, at sagen om 
sognehus i Sjørring bliver sendt videre til stiftet med 
anbefaling.. 

  

  

  

 
 


