
 

 

Menighedsrådsmøde i Sjørring – 

Skjoldborg Pastorat 

Dato: onsdag, d. 11.10.2017 kl. 
16.30 i Skjoldborg Præstegård 

Blad nr. 
 
 

Fraværende: Palle  Formands 
initial 

Dagsorden:  

01. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

02. Underskrift af referat fra 20.09 Underskrevet 

03. Nyt fra Unna-Pernille 
      Herunder bl.a. 
      Minikonfirmander –evt. kirkehjæl-  
      pere  
       

Konfirmander der er 29 nu. U-P har bedt 
provsten om at få hjælp af en præst. Ålborg tur 
14/3-18. Ønske om en frivillig hjælper. 
Minikonfirmander, der bliver indskrivning 1. 
Søndag i advent. Mens de er minikonfirmander 
får de lov at være kirkehjælpere. 
Fastelavnsgudstjeneste planlægges i 
samarbejde med 
borgerforening/gymnastikforening. Foreslår at 
indkøbe bogen:” Når livet går i sort” - til at 
forære enker/enkemænd. Den koster 179 kr. 
Det giver vi tilladelse til. Forsøget med 
gudstjeneste 31/12 er givet af biskoppen for 3 
år.  

04. Nyt fra kontaktperson 
      Herunder bl.a. 
      Suppleant for Børge til Provstiudv. 
       
 

Der er afholdt mus med personalet 
Gravermedhjælper Bent Olesen har sagt op 
med virkning fra foråret 2018 

Medarbejdermøde planlægges til 30/11-17 kl 
10 

Karin har sagt ja til at være suppleant for 
Børge i Provstiudvalget 

05. Nyt fra Aktivitetsudvalget 
       
        

Der er planlagt arrangementer for næste 
periode. Stjernestund den 9/11 kl 17 i 
Skjoldborg.  



 

 

06. Præstegårdsudvalget- orientering v/ 
      Ole 
 
 

Provstesyn 25/10 kl 16. Nye nøgler gælder kun 
til den offentlige del af præstegården 

07. Nyt om Sognehuset i Sjørring 
 

Der kommer hele tiden små justeringer, som 
betyder øgede udgifter. Rejsegilde ca slutning 
af november. Forventet færdig forår 2018. 

08.  Godkendelse af budget 2018 
Godkendelse af revisionsprotokollat 

Sjørring, Thorsted, Skjoldborg, K 

CVR nr 34762082 Budget 2018. Endelig 
budget afleveret 11-10-2017 17.46 

Revisionsprotokollat er underskrevet af de 
tilstedeværende. 

09. Orientering om: 
 
       Thorsted Kirke bl.a. dørlås 
 
      
 
       Skjoldborg Kirke bl.a. kalkning     
       indvendig 
 
        
 
 
        
      Sjørring Kirke bl.a. vibration 
  
        
      
 
 
 
 
 
 
      Kallerup Kirke  

 
 
Thorsted: Der har været problemer med at 
klokkeringninger er startet. Der etableres 
dørlås 
 

Skjoldborg: Asger Thomsen har set på 
kalkning i Skjoldborg kirke. Det viser sig at 
bænkene også trænger til at blive malet, samt 
loftet. Lamper trænger til restaurering. Der 
bliver lavet et tilbud. Arbejdet forventes at være 
i sidste halvår 2018. 
 
Sjørring: Dæmpning af klokkevibration er 
under færdiggørelse. Der er opdaget en fejl der 
skal udbedres. Det godkendes. 
Teleslyngeanlægget bliver forældet inden for få 
år på grund af, at frekvensen den sender på 
bliver udfaset. Et nyt koster 32.000 kr. Det 
bestemmes, at der bliver brugt 3000 kr nu til at 
reparere, så det virker. 
 
 
Næste møde i uge 43 

10. Drøftelse/udfyldelse spørgeskema 
      Undersøgelse om fremtidens fol-    
      Kirke i Aalborg Stift – pkt. 22 
 

Udfyldes  



 

 

11. Eventuelt 
 

Palle Holm udtræder af menighedsrådet pr 
1/12-17 på grund af flytning ud af pastoratet. I 
hans sted indtræder suppleant Dorthe 
Krogsgaard  

12. Eventuelt 
 

Bekæmpelse af mosegrise i Skjoldborg og 
Kallerup kirkediger. Svend finder en løsning 
Unna-Pernille har bestilt en ny bibel til 
Skjoldborg kirke. Hjemmesiden er opdateret. 
Børnesiden i kirkebladet udgår. Bøgen i 
præstegårdshaven er ved at forgå. Jytte har 
bedt om hjælp fra en der har forstand på træer. 
 
Der har været forslag tidligere på året om at 
alle kirker ringer 10 minutter aftenringning den 
31/10 ifm Reformationsjubilæet. Unna- Pernille 
undersøger nærmere hos provstiet, om det er 
noget vi skal gøre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Meddelelser  

13. Handelsaftale med Boghandleren 
m.m. 

DAP pr. 14.09.17 

14. Spørgeskema- Brugervenlighed på 
DAP 

DAP pr. 14.09.17 

15. Kursus- Synge Gud en sang – Å.S. DAP pr. 14.09.17 

16. Invitation til miniseminar- Kirken i 
Byen 

DAP pr. 14.09.17 

17. Budgetudmelding 2018 DAP pr. 15.09.17 

18. Indbydelse til kontaktperson DAP pr. 15.09.17 

19. Endelig udmelding budget 2018 DAP pr. 19.09.17 

20. Ligningsbeløb 2018 DAP pr. 19.09.17 

21. Hvem skal være formand for 
Provstiudv. 

DAP pr. 20.09.17 

22. Spørgeskemaundersøgelse Å.S. DAP pr. 21.09.17 

23. Ekstraord. generalfors. Distriktsf. 
1.11 

DAP pr. 26.09.17 

24. Få mest muligt ud af Share Point DAP pr. 01.10.17 

25. Indbydelse Diakonidag 2.11. Ålborg DAP pr. 01.10.17 

24. Ny guide om teamsamarbejde i 
folkekirk 

Landsforeningen af Menighedsråd pr. 18.09.17 

25. Kompetencefonden 2017 Kirkeministeriet pr. 20.09.17 

26. Kirkeminister udpeger ny IT-
følgegruppe 

Kirkeministeriet pr. 27.09.17 

27. Nye retsregler om personregistre 
høring 

Folkekirkens IT pr. 28.09.17 

  

 


