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

Dato 18.11.2015 kl. 
19.00 i Skjoldborg 
Præstegård 

Blad nr.  

Fraværende: Marian (Sjørring) 
Suppleanter indkaldt, men ingen at dem kunne 

 Formandens initialer: 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden blev godkendt 

 2.   Underskrift af referat af 21.10       Referatet blev underskrevet 

3. Kontaktpersonen - orientering og 
vedtagelse af kursusbevilling til Annette. 
Juleafslutning 

 
        

Ved medarbejder mødet blev det besluttet at der 
skulle holdes et møde for de 3 organister. Dette 
møde er blevet afholdt til glæde for alle parter. 
Juleafslutning for personale og menighedsråd bliver 
afholdt 17/12 kl 9,30. Vi valgte at bevilge 6000,- til 
organist Annette B. Pedersen til kursus. 

4.    Nyt fra Jesper W. Andersen 
  

Der er en fejl i kirkebladet på side 8. Der er skrevet 
spejderne i Vang i stedet for V. Vandet  
Der er et kontant overskud fra div. Kirkelige 
aktiviteter, som indsættes på kirkens konto.   
Der indkøbes 2 koralbøger, så snart det er muligt. 

5.  Nyt fra Aktivitetsudvalget 
 

De planlagte aktiviteter  står i kirkebladet. Thykoret 
kommer til Sjørring 15/12 kl 19,30. D.29/11 er der 
planlag kirkekaffe til festgudstjenesten i anledning af, 
at altertavlen kommer tilbage efter renovering på 
Bevaringscentret. I stedet for kaffe serverer vi et lille 
glas og kransekage.  

6.   Referat fra Formandsmødet 16.11 Ifølge dagsorden blev energiprojektet gennemgået. 
Meningen med projektet er af de sparede penge skal 
gå til kirkelige aktiviteter. 

7.   Godkendelse af endeligt budget 2016 
       
 
       

Budgettet med identifikation: Sjørring-Thorsted-
Skjoldborg-K, CVR-nr. 34762082, Budget 2016, 
Endelig budget afleveret d. 14-11-2015 18.08 blev 
forelagt menighedsrådet og godkendt..  
 
 

8.   Valg af : 
     
       Formand (MR-loven § 9.1 ) 
        
       Næstformand (MR-loven § 9.2) 
 
       Kirkeværger (MR-loven § 10.1) 
       Sjørring - Thorsted: 
       Skjoldborg: 
       Kallerup: 
 
        Kasserer (MR-loven § 10.2) 
 
        Kontaktperson (MR-loven § 10.5) 
 
        Sekretær: 
 
        
 
 
        

 
 
Formand: Kirsten F blev enstemmigt valgt 
 
Næstformand: Kirsten H blev valgt 
 
Kirkeværge: 
Sjørring-Thorsted: Ejner fortsætter 
Skjoldborg: Lisbeth fortsætter   
Kallerup: Jytte fortsætter 
 
Kasserer: Niels Henning fortsætter 
 
Kontaktperson: Børge fortsætter 
 
Sekretær: Maj-Britt fortsætter 
 
 
 
 
 



9.    Godkendelse af ændring/tilføjelse i kir-    
        kegårdsvedtægt      

Forslag om tilføjelse til kirkegårdsvedtægter blev 
gennemgået og godkendt til fremsendelse til 
Provstiet. 
§ 16 
Gravsten/gravminder må ikke flyttes fra oprindelig 
placering til anden placering på kirkegården. 
Menighedsrådet kan dog dispensere herfra i særlige 
tilfælde. Ønskes en gravsten/gravminde flyttet fra et 
hjemfaldent/udløbet gravsted til et fungerende 
gravsted ansøges menighedsrådet derom. 
Menighedsrådet vil så behandle sagen og træffe en 
afgørelse. Undtaget herfra er bevaringsværdige 
gravminder, som kan flyttes i lapidarium. 
Udefrakommende gravminder kan ikke flyttes til en 
placering på pastoratets kirkegårde med mindre det 
følger den afdøde i forbindelse med en 
genbegravelse. 

10.  Vedtagelser og orientering om: 
 
       1. Sjørring Kirke- 
           a) vibrationsdæmpning af klokkestol 
 
 

Der har været kirkeklokke service. Der er vibrationer 
der forårsager revner i  kirketårnet. Forslag om 
vibrationsdæmpning sendes til provstiet.  

10.  2. Kallerup Kirke: 
           a) Mødet hos Biskoppen d. 30.11  
            
            
 
       3. Thorsted  Kirke: 
           a) Nyt om orgelet 
            
 
      3. Skjoldborg Kirke:  
          a) Gen-indvielse af altertavlen. 
          b) Svar. Fra Nat.mus om kalkning 
 

Til mødet hos Biskoppen deltager 12  
 
 
 
 
Arbejdet  af murer arbejdet er i gangsat – 
planlægningen  af det i hver tilfælde. 

a) Tilbud kommet på fjernelse af pibe der er 
orme spist gennem gået- Stillet i bero 
 

a) Planlægning af dagen er på plads. 
b) Sagen tages op igen til næste år 

11.   Fastlæggelse af datoer for kommende 
        Menighedsrådsmøder. 
        Forslag: 13/1, 10/2, 16/3, 13/4, 11/ 5,  
        8/ 6, 10/8, 14/9, 12/10, 23/11. 
 
 

Datoerne blev godkendt. 

12.   Åbent for tilføjelser Det er kommet et tilbud fra huskompaniet.  Tilbuddet 
sendes til provstiet- Vi vender tilbage til sagen til 
næste år. 

13.  Evt.  



.  



MEDDELELSER OG        
EFTERRETNINGSSAGER: 
 
14.  Referat fra PU-møde 18.8 og 8.9 
 
15.  Nyt fra Landsforeningen af Menighedsråd 
 
16.  Nye satser for ATP-bidrag 
 
17.  Ansøgning- kirkediger 
 
18.  Formandsmøde 16.11  
 
19.  At blive klædt på til menighedsrådsvalg 
 
20.  Skjoldborg Kirke- Nat.mus-besigtigelse 
 
21.  Kallerup Kirke- brev fra Ålborg Stift 
 
22.  Ny diakonal værktøjskasse 
 
23.  Aflevering af endelige budgetter 

24.  Konstituering- Formand og kontaktperson 

25.  Ny vejledning om pasning af haver 

26.  Invitation til Diakonidag i FH 

27.  Nyhedsbrev fra mellemkirkeligt stiftsudv.. 

28.  Nyt fra Folkekirkens Mellemkirkelige råd 

29.  Foreningen til oprettelse af retrætested 

30.  Nyt fra Fløs  

 

  

        

 
 
 
DAP pr. 20.10 
 
DAP pr. 21.10 
 
DAP pr. 28.10 
 
DAP pr. 29.10 
 
DAP pr. 30.10 
 
DAP pr. 01.11 
 
DAP pr. 02.11 
 
DAP pr. 03.11 
 
DAP pr. 04.11 
 
Kirkeministeriet 27.10 
 
Landsforeningen af Menighedsråd 03.11.  
 
Landsforeningen af Menighedsråd 03.11 
 
Ålborg Stift pr. 21.10 
 
Ålborg Stift pr. 23.10 
Ålborg Stift pr. 26.10 
 
Ålborg Stift pr. 26.10 
 
Ålborg Stift pr. 02.11 
 
 
 
 



 


