
Menighedsrådsmøde                                         
Sjørring-  Thorsted –                                                            
Skjoldborg – Kallerup Pastorat 

Dato: onsdag, d. 10. februar    
2021        kl.19.00  
Afholdes som team møde. 

Blad nr. 
 
1 
 

Fraværende: Puk Agerholm Formands 
initial 
 
 

Dagsorden: 
 
 01. Godkendelse af dagsorden 
      Velkomst og introduktion v. Børge 
      Efterretningssager. 
 

Dagsorden godkendt.  
Karin er referent, da Marie Louise ikke har 
mulighed for at være det til dette online møde 
Børge byder velkommen til det første 
menighedsrådsmøde efter det konstituerende 
møde i november. En særlig velkomst til 
vores nye præst Anders Møller 
Efterretningssager: Børge har bevilget 1500 
kr til programmer til bærbar pc til organist 
Børge har bevilget 6000 kr til indkøb af 
Menneskesønnen til brug for undervisning af 
konfirmander 

02. Underskrift af referat fra 
      Konstitueringsmødet 25. nov. .2020       
       Bemyndigelseserklæring 
       Ved fysisk møde 
 

Da vi ikke kan mødes fysisk og underskrive 
referater bliver proceduren følgende: 
formanden sender referater ud på mail, og vi 
svarer hver især ”godkendt” på mail 

03. Præstens kommentar.        
        

Anders starter med at sige tak for den varme 
velkomst han har fået. Han føler sig meget 
velkommen. 
Coronarestriktioner betyder ændringer af det 
planlagte. For det første må gudstjenester 
højst vare 30 minutter. Af hensyn til plads 
flyttes gudstjenester i februar måned fra 
Thorsted og Kallerup kirker til henholdsvis 
Sjørring og Skjoldborg. Gudstjenesten den 
14/3 i thorsted flyttes evt til Sjørring. 
Minikonfirmander: Der er ikke lavet plan 
endnu 
Konfirmander: Konfirmationer er flyttet til 
august. De har hjemmeopgaver til udgangen 
af marts 
Hjemmeside: Anders spørger hvem der står 
for STSK hjemmeside, da han har bemærket 
at den trænger til opdatering. Vi har ekstern 
hjælp, der opdaterer når hun får besked på 
det. Marie Louise tilbyder at være bindeled 
mellem menighedsråd og ekstern hjælp. Helt 
aktuelt sørger hun for at få opdateret 



hjemmeside med navne på menighedsråd og 
ny præst 
 

04. Kontaktperson orientering  
       Opmåling af kirkegårde 
       Tøj tilskud til ansatte 
 

Opmåling af kirkegårde: Karen sætter gang i 
arbejdet ved at lave en aftale med Anni Sloth 
og gravere. 
Karen har som ny kontaktperson været på 
flere relevante kurser. 
Arbejdstøj til organist: vi betaler ca 2000 kr for 
præsentabelt tøj 
Ny løn til gravere er gået i orden 
Gravermedhjælper Skjoldborg starter 15/3-
21. Gravermedhjælper Sjørring starter 22/3-
21 
Ved Karens fravær kan personalet henvende 
sig til formanden Børge Hornstrup 

05. Aktivitetsudvalget  
       Valg af aktivitetsudvalg 
       Valg af Bladudvalg 
       Valg af forretningsudvalg                                                
 
        Kommende aktiviteter ??? 
 

Valg til aktivitetsudvalg: Valgt Jytte, Anders, 
Puk, Karin, Annette, Samuel 
Valg til bladudvalg: valgt Marie Louise, 
Anders , Samuel 
Forretningsudvalg: valgt Børge, Marie Louise, 
Karin 
Kommende aktiviteter: Indsamling til 
Folkekirkens Nødhjælp 14/3 bliver digital. 
Mere info følger ved Karin 

06.  Økonomi ved Niels Henning 
       Økonomi vedr. Kallerup kirke 
 

Intet at bemærke. Niels Henning forventer et 
overskud i 2020. 
Regnskabsudkast 2020 vil blive udsendt i god 
tid inden næste møde 

07.  Orientering  ved Kirkeværger: 
 
       Thorsted Kirke –  Orglet fjernes  
 
        Skjoldborg Kirke – 
 
        Sjørring Kirke  
             
         Kallerup Kirke      
                
          Opstart af renovering 
        
 

Thorsted: Orglet tages ned af graver. Tag er 
utæt, bliver repareret i februar. Murer gør klar 
til fugning 
 
Sjørring: klokkeringning er ved at blive sat op. 
Blytag er utæt, bliver dækket midlertidigt. 
Reparation af blytag må på budget 2022 
 
Skjoldborg: Orglet har givet en forkert lyd. 
Orgelbygger er tilkaldt 
 
Kallerup: Vores nye præst inviteres med i 
arbejdsgruppen. Jytte, Børge og Anders 
holder snarest et møde. Renoveringen 
forventes at tage 3 måneder 



08.  Huslejefastsættelse, præstebolig 
        
        Kontor fællesskab Samuel og Morten. 
 
        Kirke.dk. Nyt tilbud på abonnement 
        
       

Der har været afholdt indflytningssyn i 
præstegården. Mindre reparationer er udført. 
Det sidste laves snarest. Menighedsrådet 
godkender indkøb af hvidevarer. 
 
Der er indkøbt skrivebord til brug på gravers 
kontor af organist 
 
Kirke.dk: Der er fælles interesse for et 
abonnement på Kirke.dk. Det iværksættes 
derfor. 

09.  
     Vedtægter for menighedsråd gennemgås   

Gennemgået 
Formand underskriver 
 
 
 
 

10.  Nøgler, hvem har og hvem skal have ? 

         Sognehus 
         Konfirmandstue Skjoldborg 
 

Ole sørger for en ny opdeling af nøgler i 
præstegård og konfirmandstue. 
Sognehuset: der er en problematik omkring 
adgang til præstens kontor med A-nøgler, da 
mange har en A- nøgle. Der skal evt 
omkodning til? Tages op på næste møde 
Jytte nævner problematikken omkring GDPR 
og adgang til præstens kontor 

11. Åbent for tilføjelser 
 
 
 

Der er et hængeparti omkring revidering af 
vedtægter og leje for Sognehus. Tages med 
på næste møde  

12. Eventuelt 
 
 

Næste møde 17/3-21 (obs det er forskelligt 
fra det planlagte 3/3-21) 
Budgetsamråd 28/4-21. Alle er velkommen. 
Se mere info på DAP 
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Ingen punkter 
 

 


