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

Dato 09.09.2015 kl. 
19.00 i Skjoldborg 
Præstegård 

Blad nr.  

Fraværende: Linda Overgård  Formandens initialer: 

Dagsorden:  

 1.  Godkendelse af dagsorden 
 
 

Dagsorden blev godkendt 

 2.  Underskrift af referat fra 10.06.2015 
 
 
 
 
 
 
       

Referatet underskrevet. 

 3.  Godkendelse af kvartalsregnskab/halv-  
      årsregnskab 
       
 

Regnskabet blev gennemgået og det ser stadig fint 
ud. 

 4.  Nyt fra Jesper Jesper er blevet arbejdsmiljørepræsentant for 2 år og 
skal derfor på kursus. Jesper har fået en interessant 
ide´ omkring mini konfirmand med overnatning, som 
han vil arbejde videre med. Der er kommet et tilbud 
om en provsti-salme-maraton, og det vil vi gerne 
være med til. 

5.  Nyt fra kontaktpersonen 
       
 

Det går godt på kirkegårdene efter nedskæring i 
personalet. Forslag til medarbejdermøde d 29/10 kl 
9.30 i Sjørring. Vi har fået en ny ung mand ind som 
organistvikar. 

6. Nyt fra Præstegårdsudvalget v/ Ejner 
 
 

Vi arbejder på at få sat et nyt pillefyr ind. 
Præstegårdsudvalget vil holde et møde for at finde 
den rigtige løsning. 

7. Nyt fra aktivitetsudvalget, 
    Herunder bl.a. Høstgudstjeneste-   
    sammenkomst i Thorsted 
     
     
      

D 17/ 9 er der høstfest i Skjoldborg Præstegård. 
D 24/9 Stjernestund, der mangler hjælpere til maden. 
D 28/10 Foredrag ved hjerneforsker Kasper Bendix 
Johnsen på Sjørring Skole. 
Til sammenkomsten efter Høstgudstjenesten d 27/9 i 
Thorsted sørger Jytte og Maj-Britt for kaffe og kage. 
Den 3/4 2016 har vi bestilt Thy Gospelkor til en 
musikalsk gudstjeneste.   

8. Kallerup Kirke- afgørelse om eksperimen- 
    tarieplanlægningen fortsættes.     
 
    Evt. ny plæneklipper? 
 
 
 
   

Efter modtagelse af svarskrivelse fra Ålborg Stift og 
diverse konsulenter, har udvalget ved brev til provst 
Mariann Amby kastet håndklædet i ringen. Derefter 
har Biskop Henning Toft Bro henvendt sig til Jytte. 
Biskoppen indkalder udvalget samt konsulenterne til 
et møde i Ålborg hurtigst muligt.  
Der ønskes ny plæneklipper til Kallerup Kirkegård 
næste år, enten som driftsudgift eller som køb 
for vores frie midler. Evt. ansøgning om brug af frie 
midler.  

9. Thorsted Kirke  – afgørelse af næste  
    Skridt efter svarskrivelserne fra Stiftet  
    vedr. ormeangreb på træværk. 

Vi kontakter Bruno Kristensen og får vejledning og 
evt. et tilbud på at få fjernet de skadede dele. 
Kirkeværge/graverudvalget arbejder videre med 
sagen. 



10. Skjoldborg Kirke – indvendig renovering  
       

Vores ansøgning til provstiet om brug af frie midler  
og renovering af tekstiler m.v. gik i gennem.  
Angående kalkning er ansøgning sendt til Ålborg Stift. 
Altertavlen afhentes for renovering den 21. septem-
ber  
Lisbeth har efter råd og vejledning fra Liv Strange 
bestilt hynder, antependium og ompolstring af 
bedeskammel og knæfald. Maler bestilles. 

11. Orientering om klage vedr. destruerede  
      Gravsten i Sjørring 

Vi venter på svar fra stiftet. 

12. Menighedsmøde 25.10 – fordeling af  
      opgaver.  

Jesper viser billeder om aktiviteter fra året der gik. 
Kirkeværgerne fortæller om hver deres kirker. 
Maj-Britt fortæller om vores unge vikarorganister. 
Niels Henning gør en let forståelig opstilling af 
regnskab og budget klar til fremvisning på 
projektoren. 
Kirsten Humlum fortæller om sidste nyt vedr. 
sognehus.  
Børge Hornstrup fortæller om Kallerup Kirke. 
Kirsten F fortæller generelt. 
Samme menu, som sidste år. 
 
   
  

13. Nyt fra kirkeværge/gravermøde. 
      Beslutning om flytning af gravsten på 
      Thorsted Kirkegård 
       

Vi tager punktet op igen på næste møde.  

14.  Åbent for tilføjelser.  
 

Morten spørger om der ikke på kirkegården i 
Thorsted bør sættes et nyt toilet ind, der bruger 
mindre vand ved hvert skyld, så septiktanken ikke 
skal tømmes så ofte. Der blev ikke truffet beslutning 
om ændring af eksisterende.  

15.  Evt. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDDELELSER OG        
EFTERRETNINGSSAGER: 
 

 

16. Nyheder fra Brandsoft DAP pr. 11.6 
17. Nyt fra Landsforeningen af Menighedsråd DAP pr. 17.6 og 1.7 og 26.8 

18. Svar fra Provstiet vedr. ansøgninger DAP pr. 18.6 og 22.6 og 8.7 og 25.8 
19. Kursustilbud fra Distriktsf. og Provsti  DAP pr.  22.6, 3.8, 12.8, 27.8 og 1.9. 

20. Provstimeddelelser og nyheder DAP pr. 26.6, 2.7, 6.7 og 27.8 
21. Aktivitetstilbud DAP pr. 3.7, 16.8, 18.8 og 27.8 

22. Information til kontaktperson DAP pr. 17.7 
23. Svar fra Stiftet vedr. Kallerup Kirke DAP pr. 13.8  

24. Svar fra Stiftet vedr. Thorsted Kirke   DAP pr. 28.7 og 2.9 
25. Opdatering af Økonomiportalen KM pr. 25.6 

26. Landskirkeskat 2016 udmeldes i uge 33 KM pr. 4.8 
27. Folkekirkens Personale, nyhedsbrev KM pr. 25.8 

28. Ny aftale om lokalløn LM pr. 25.8 
29. Diverse publikationer, indbydelser m.v.                   Ålborg Stift fra 24.6 til 24.8  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  



  

 


