
Menighedsrådsmøde i Sjørring- Thorsted – 
Skjoldborg – Kallerup Pastorat 

Dato: onsdag, d. 11/1.2017 
kl.19.00  
I Skjoldborg Præstegård 

Blad nr. 
 
 
 

Fraværende:  Formands 
initial 
 
 

Dagsorden: 
 

01. Godkendelse af dagsorden 
 
 

Godkendt 

02. Underskrift af referat fra       
       07.12.2016 
 

Underskrevet 

03. Nyt fra kontaktperson – 
      Herunder forventningsafstemning vedr.     
      udvidet organiststilling 
 

Lis, Karin og Børge deltager i et møde med 
Annette og Tilsted Sogn. STSK får 50%af en 
stilling. 
Forslag:  oprettelse af børnekor evt i 
samarbejde med Spirekoret. Flere 
musikgudstjenester, aftengudstjenester, at 
Annette står for organisterne. 
 

04. Præstegårdsudvalget- orientering 
      v/ Børge 
 
 

Ole Heskjær orienterer efter aftale med Børge.  
Renoveringen af præstegården går 
planmæssigt. Forslag om at plante nye træer for 
dem, der er blevet fældet. Det arbejder de 
videre med i udvalget. 

05. Nyt fra Præsten  
 
 

Anna- Marie har vinterferie i uge 3. 
Babysalmesang starter op i Sjørring kirke 19/1-
17. KF spørger Bodil Heskjær om at hjælpe som 
frivillig. Anna Marie laver en liste over mulige 
deltagere.  
Minikonfirmand starter 7/3-17. 8 gange. Annette 
hjælper hver gang. Menighedsrådet hjælper 
med kage og saftevand. 
Anna-Marie vurderer om der skal være 1 eller 2 
konfirmationsgudstjenester for de ca. 22-25 
konfirmander i Sjørring. Der er 9 konfirmander i  
Skjoldborg. Obs fotograf Jens Kristian 
Vangsgaard. 
Udflugt for konfirmander til Ålborg 22/3-17. 
Menighedsrådet bevilger 100 kr til hver til frokost 
på Mc Donalds. Obs frivillige forældre til at 
deltage. 



Bevilger 50 kr til teatertur. Samt indkøb af flere 
bøger ”Menneskesønnen”, så alle 
konfirmanderne kan få. 

06. Nye kirkegårdstakster 2017 
 
 

Der er lavet en ensretning af taksterne for 
Thisted kommune. Ligger i GIAS. Der kommer 
et svar fra provstiet på evt. spørgsmål efter 
januar 2017 

07. Kallerup Kirke –  
      Evt. prøveopstilling af stole, mens vi 
      venter    
        
 

Der er et ønske fra en kirkegænger om bedre 
siddeforhold i kirken. Der er derfor forslag om at 
bytte to bænkerækker ud med to stole rækker. 
Man skal være opmærksom på at varmen føres 
i bænkene.  
Der stemmes om indkøb af 8 stole til afprøvning 
af opstilling. Forslaget vedtages. Jytte skriver til 
provstiet om denne prøveopstilling. 

08.  Orientering og beslutning  
       om Sognehus i Sjørring 

Carl-Peter Krarup arkitekt orienterer om 
bygningernes uens bredde og højde, om 
bygningernes ens look med rød facade og rødt 
tag, om køkken-definition og funktion, om jord-
bundsundersøgelser og tilladelse, som skal 
gives af Thisted Museum for at etablere 24 
parkeringspladser, om tilladelse fra Thisted 
Kommune til at lave en decideret udkørsel til 
Næstrupvej og om et bedre undertag.  
Det er aftalt med Carl-Peter, at han laver en 
plus/minus liste, vi kan vælge fra. 
 
Beslutning: 
Modtagekøkken 
Vi beholder tegningen, som den er 
Træbeklædning vedtaget med flertalsbeslutning. 
Tilbud på bedre undertag  
 

09.  Orientering om : 
 
       Thorsted Kirke 
 
        Skjoldborg Kirke 
 
        Sjørring Kirke   
 

Udsat til næste møde 

10.  Fastsættelse af vedtægt for : 
 
       Kirkeværge ved Sjørring Kirke 
 
       Kirkeværge ved Thorsted Kirke 
 
 

Godkendt. Dog skal kirkeværgen ikke have 
ansvar for kommende sognehus. (Der skal 
nedsættes et særskilt sognehusudvalg) 



 

11.  Den Digitale Arbejdsplads  
       Behov for hjælp? 
 
 
 

Punkt til næste møde. 

12. Åbent for tilføjelser 
 
 
 

Intet 

13.  Eventuelt 
 
 
 
 

Intet 

14. Kl. 9,15:Fotografering af rådet v/ Leif 
      Damsgaard Jensen 
 

Der blev taget gruppebillede og portrætbilleder 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meddelelser - orientering 
 

 

15. Kirkegårdstakster 2017 Digitale Arbejdsplads 24.11.2016 

16. Folkekirkens Hus Forårsprogram 2017 -       -                 29.11.2016   

17. Indskydergaranti  -       -                 18.12.2016 

18. Referat fra Provstiudvalgsmøde 8.11 -       -                 19.12.2016  

19. Nyt Sognehus – Provstiudvalget -       -                 19.12.2016 

20. 3 stk. fakturaer –Brandtilsyn -       -                 20.12.2016 

21. Få besøg fra Etisk Råd -       -                 20.12.2016 

22.Julehilsen – Folkekirkens Nødhjælp -       -                 21.12.2016 

23.Julehilsen – Distriktsforeningen -       -                 22.12.2016 

24.Genudsendelse brev fra Landsforening -       -                 22.12.2016 

25.Julehilsen fra Personalekonsulent -         -                       23.12.2016  

26. Nyhedsbrev 4 fra Provst Mariann Amby -        -                        23.12.2016  

27. Mr-formanden: Bog om menighedsråd -        -                28.12.2016 

28. Biskoppens Julehilsen 2016 Ålborg Stift    29.11.2016 

29. Den Danske Klosterrute-     Jubilæum -   -       19.12.2016 

30. Revision af kirkelige kasser 2017-2020 -   -     22.12.2016 

31. Samme vilkår for Provstiudv. og Mr. Kirkeministeriet 02.12.2016 



32. Kontoplaner 2o17 for kirkekasser -                02.12.2016  

33. Menighedsrådet kan bruge MobilePay  -                02.12.2016 

34. Forslag til lov om forsøg i folkekirken -                12.12.2016 

35. Vejledning til årsafslutning kirkekasser -                12.12.2016 

36. forlængelse af frist for høringssvar -                20.12.2016 

37. Nyt værktøj – ”Personalevejledning” -                21.12.2016 

38. Tillæg for arbejde d. 24.l2 Landsforeningen af Menighedsråd  

39. Ny bekendtgørelse om diæter m.v. -                        - 

40. Nye moduler til ”Godt fra Start” -                        -                      23.11.2016 

41. Nu kan kirker lave elektronisk indsaml. -                        -                      01.12.2016 

42. Husk det gode samvirke i 
Menighedsrådet 

-                        -                      08.12.2016 

  
  

  

  

  

  

 


