Beretning for 2009/2010.
(Siden starten for dette menighedsråd 1.søndag i advent dec. 2008 – maj 2010.)
1½ års sager og aktivitet har jeg forsøgt at klemme sammen til 15 minutters taletid.
Menighedsrådet blev sammensat af 10 nye + 4 genvalgte.
3 lister: Ungdomslisten med 8, Sognelisten med 5 og Socialdemokraterne med 1. Hertil kommer
vore 3 præster + 1 medarbejdervalgt repræsentant, så vi er 18 i alt.
Vore møder er offentlige og er normalt 1.torsdag i måneden.
Jeg vil starte med ”murstenssagerne”. De har fyldt meget det sidste årstid.
Vores kirkeværge Niels Christensen vil senere redegøre for detaljer i projekterne.
Præstegården i Asylgade.
Hele året 2009 har præstegården i Asylgade været på dagsordenen på menighedsrådsmøderne.
Et problem vedrørende indeklima og sygdom ”poppede op” før julen 2008.
Dette måtte det netop tiltrådte menighedsråd forholde sig til.
Det krævede undersøgelser og sonderinger. Min præstegårdssagsmappe i dag har en vægt på 1,7 kg.
Det har været en yderst spændende proces med mange faseinddelinger:
Provstesyn, ingeniørrapporter, økonomiske beregninger, ansøgningsbreve af forskellig art.
Vi har også haft et ansvar og hensyn at tage for den boende præstefamilie.
I juni fik Marianne Christiansen midlertidig ophævet sin boligpligt og flyttede i sommerboligen i
Vorupør.
De fleste i rådet har haft ”varme følelser” for præstegården og svært ved at sælge, fordi der er
minder tilknyttet samt været ofret små 3 millioner på huset siden 2001.
Som en del af opgaven måtte rådet også forholde sig til boligens størrelse med et samlet boligareal
på 460 m2, bygget i 1855, dyr at varme op, ikke hensigtsmæssigt for en børnefamilie.
Derfor besluttede man før sommerferien at indlede sonderinger om et muligt salg sideløbende med
indhentning af tilbud på reparation.
I september efter moden overvejelse besluttede menighedsrådet sig så for at sælge præstegården
med 12 stemmer for og 2 stemmer i mod.
Salget til Thisted Kommune skete med underskrifter og tilladelser i december med overtagelse pr.
1.april 2010 til en pris på 3.030.000 kr.
Arbejdet med at finde en anden præstebolig vil vores kirkeværge Niels Christensen fortælle mere
om senere i aften.
Mandskabsbygning på Vestre Kirkegård.
I april 2006 havde vi besøg af arbejdstilsynet. Dette besøg fik betydning på flere områder. Bl.a. blev
konklusionen den, at mandskabsbygningen på Vestre Kirkegård var så nedslidt og dårlig indrettet
med mandskabsfaciliteter m.m., at i stedet for at begynde at lave lappeløsninger at bygge nyt i
stedet. Thisted Provsti var enig i den betragtning. Det forrige MR nedsatte et udvalg, som begyndte
processen frem mod et byggeri. Efter valget kom der så et nyt udvalg, som tog over, og fortsatte
processen mod valg af arkitektfirma og løsning. Der har være EU retningslinjer, som skulle følges i
denne proces. Konkurrenceudskrivning. 4 firmaer tilbød sig. 3 blev udvalgt: By & Bygning
arkitekter, Jørgen Raaby´s Tegnestue, Aas Arkitekter. By & Bygning arkitekter fik opgaven.
Dette vil Niels Christensen også gå mere i dybden med senere.
(Byggeriet startede i marts 2010 og forventes færdig i efteråret. Et byggeri på godt 600 m til en
licitationspris på samlet 9.319.000 incl. 25% moms.)
Indgangsparti ved kapellet på Vestre Kirkegård.
Handicapvenlig indgang ved kapellet blev færdiggjort i starten af 2009 til en pris af ca. 500.000 kr.,
som kom fra salget af Tage Larsens hus samt et tilskud på knap 100.000 kr. fra
Tilgængelighedspuljen, Erhvervs- og Byggestyrelsen.
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Anlæg af mindehave for J.P. Jacobsen samt helhedsplan for kirkegården her ved kirken.
I det forrige menighedsråd begyndte man at arbejde med planerne om en mindehave på kirkegården
for J. P. Jacobsen bl.a. sammen med folk fra museet og stadsgartner. Man har haft et udkast til
høring i Stiftet samt kirkegårdskonsulenten. Vi har efterfølgende lavet aftale med landskabsarkitekt
Hanne Egebjerg, som har udarbejdet en helhedsplan for kirkegården. Denne plan blev vedtaget på
menighedsrådsmødet i februar. Kirkegården var på det tidspunkt dækket af snemasser. Derfor måtte
vi vente på, at landinspektøren kunne komme til at måle og indsætte højde koter. Sagen ligger nu i
Stiftet til endelig godkendelse, inden vi kan komme i gang med at søge fonde m.m.
Med hensyn til selve J.P. Jacobsens grav, så var vi så heldige at få besøg af dronningen.
Thisted Dagblads fotograf kiggede byen kritisk igennem sin fotolinse, hvilket meget hurtigt
bevirkede, at gelænder m.m. blev repareret med hjælp og midler fra Thisted Provsti.
Realea, skellet mod det gamle rådhus.
Her grænser kirkegården op til, og dette har også bevirket en del møder med arkitekterne her for at
lave aftale om muren i arresthullet. Som udgangspunkt har vi begge haft en interesse i at få denne
mur så lav som muligt for nedefra at give mere udsyn til kirken og oppefra mere udsyn til rådhuset.
Her er vores landskabsarkitekt også kommet med i slutfasen.
Lovpligtig energimærkning af kirkens bygninger.
Vore bygninger har været igennem en energimærkning, hvilket førte til nogle flotte rapporter, som
kan indgå i vore videre overvejelser med hensyn til at spare energi.
Nationalmuseets klimarapport i kirken.
Som I måske har læst i pressen, så har vi gennem et år haft en klimaundersøgelse i kirken.
Undersøgelsen sluttede sidste sommer. Efterfølgende havde vi et ekstraordinært provstesyn. Vi har
netop sidst i april haft besøg en konsulent, som skal vurdere de forskellige muligheder og komme
med et udspil til, hvordan rapportens konklusioner og brugernes ønsker kan kombineres og gå op i
en højere enhed, så vi kan komme videre mod kalkning og renovering af kirken indvendig.
Dette vil kræve en lukning af kirken i en periode. Dette kommer kirkeværgen også ind på.
Kirkecentret.
I det tidligere menighedsråd blev der lavet beregninger på udskiftning af vinduerne mod
Vestergade, da de trængte til maling og ikke var rengøringsvenlige med dobbelt glas samt heller
ikke energivenlige, da det dobbelte glas ikke var i de øverste vinduesområder. Dette arbejde frem
mod en udskiftning er blevet fortsat, og vi regnede med, at udskiftningen skulle ske her i foråret.
Vores kirkeværge, Niels Christensen tog for en sikkerhedsskyld kontakt til Thisted Kommune for at
høre, om der skulle være noget, som vi skulle have tilladelse til. Her blev vi gjort opmærksom på, at
der faktisk er et facaderegulativ, som vi skulle tage hensyn til. Bygningen har en placering og
udseende, som gør, at sådan en sag skal helt til tops. Om dette vil Niels Christensen også berette.
Skitsering af 1.sal under overvejelse.
Vi har de sidste år tumlet med at få lavet et ekstra og mere regulært mødelokale i forbindelse med
konfirmandlokalet. Pengene til en skitsering er lagt til side og afventer et passende tidspunkt for
dette projekt.
Nyt IT-Skrivebord.
For at forbedre kommunikationen mellem kirkeministerium, stift, provsti, menighedsforeningen og
andre, så er der blevet udviklet et nyt IT-system, som blev taget i brug i december. Systemet er
endnu ikke helt færdigudviklet, så vi må leve med ”børnesygdommene” lidt endnu.
Hvor længe er ukendt.
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Klokkespil.
D. 15.december var vi et par stykker fra menighedsrådet, som var inviteret på Hotel Thisted af
Grethe & Jørgen P. Bornerups Fond for at modtage en fornem gave nemlig en check på 400.000 kr.
med løfte om yderligere 3 stk. på samme beløb de kommende år. En gave på i alt 1,6 millioner til
udvidelse af klokkespillet med 24 klokker, så klokkespillet vil være fuldt udbygget 2012.
En stor tak for denne fine gave til Thisted Kirke til glæde for hele byen.
Andre tiltag:
Missionssøndag i januar.
I samarbejde med Danmission blev der afholdt missionssøndag i 2009 og med Mission Afrika i
2010 med gudstjeneste og arrangementer i kirkecentret efterfølgende.
Folkekirkens feriehjælp.
Som noget nyt har menighedsrådet været med i Folkekirkens Feriehjælp i 2009 og planlægger også
at være med i 2010. Kirsten Agger vil fortælle mere om dette initiativ.
Inspirationsdage for menighedsrådet.
Vi har været samlet et par lørdage i løbet af 2009, for at vi alle både nye og ”gamle”
rådsmedlemmer kunne komme rundt og se bygningerne samt høre om og få indsigt i de forskelliges
arbejdsområder. Vi har jo alle et ansvar for at tingene fungerer, og der sker meget i sådant et sogn,
som man ikke lige tænker på og kan forestille sig. Det er ikke kun søndag formiddag under
gudstjenesten, det sker.
Målsætningsseminar.
I har som menighed med jeres stemme været med til at sammensætte menighedsrådet. Det har I
gjort godt. Der er en masse energi og kreativitet i medlemmerne. For at få samlet energien om
konkrete og målrettede tiltag havde vi en spændende aften i august med en kompetent person fra
menighedsrådsforeningen, Steen Marqvard Rasmussen. Dette førte til et idékatalog, som vi fortsat
arbejder med til videre ”produktudvikling” mod målrettede tiltag for forskellige målgrupper.
De forskellige udvalg:
(Formænd/og/eller andre fra udvalgene kan selv fortælle mere)
Menighedsrådsmedlemmerne arbejder i de forskellige udvalg med målrettede opgaver i aktivitets-,
børne-/familiegudstjeneste-, ungdomsgudstjeneste-, medie-, kirkegårds-, musik-, forretningsudvalg,
og andre til specialopgaver nedsatte udvalg af kortere varighed.
Her arbejder man og fremlægger forslag til menighedsrådets vedtagelse samt efterfølgende fører
beslutninger ud i livet i henhold til forretningsorden.
Koret i Australien.
Jeg vil bare lige nævne her: En masse PR, en spændende protektor for rejsen m.m. Flot gået.
Børnekulturnat, kirken i farver.
En anderledes aften med mange besøgende i kirken, hvor man også fik indblik i andre ting end
under søndagens gudstjeneste. Fantasi og indlevelse af de forskellige medvirkende af både ansatte
og frivillige.
Babysalmesang.
En spændende nyskabelse med mødre og børn fra 3 til 9 måneder i kirken, hvor man tilmelder sig
og følger et forløb over 8 uger. Kirsten Agger vil fortælle mere.
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Brugergrupperne i kælderen.
I kirkecentret er der i kælderen indrettet et lokale med egen indgang, hvor forskellige grupper
mødes og har et fællesskab og finder støtte sammen. En ordning som brugerne er glade for.
Skinnerup sagen med pastoratsammenlægningen Thisted-Skinnerup Pastorat.
1.september blev menighedsrådet indkaldt til et møde i Nors Præstegård med biskop og provst
vedrørende strukturændringer i Thisted Provsti. Der var forslag om, at vi skulle ind i et
pastoratfællesskab med Skinnerup. Det kom til at fylde en del hen over efterår og vinter med
mødetid og brevskriverier til biskop og menighedsrådsforeningen. Skinnerup Sogn er på ca. 200 og
Thisted Sogn på knap 10.000. Skulle man f.eks. have lige meget at sige ved præstevalg? Alle
spørgsmål blev efterhånden afklaret, så sammenlægningen blev en realitet fra 1.marts 2010.
Sognemedhjælper.
Gennem de sidste år har vi arbejdet på at få plads i økonomien til en sognemedhjælperstilling. I
forbindelse med strukturændringerne, hvor kasserer-/regnskabsstillingen blev lagt sammen med
kordegnestillingen, havde vi en målsætning om, at der skulle blive midler til rådighed, men andre
ting kom i vejen, så da blev det ikke til noget. Efter sidste valg havde vi følere ude hos provst og
provstiudvalg. Det resulterede i en konkret ansøgning om at oprette en fuldtids
sognemedhjælperstilling. Thisted Provsti meldte tilbage, at man var positivt stillet til at gå i dialog
om stillingen. Senere fik vi tilbud om et beløb på 150.000 kr. Dette var jo ikke nok og ikke særlig
langsigtet. Fra stiftsmidlerne kom der et ekstraordinært rentetilskud på ca. 218.000 kr., som vi
kunne disponere over. Der skulle dog trækkes moms ud af beløbet, hvilket reducerede til ca.
169.000 kr. Disse blev så øremærket til en sognemedhjælperstilling på vort møde i april, hvor vi
også vedtog at sætte ansøgning om at finde en person til et sognemedhjælperprojekt af foreløbig et
års varighed. Vi håber dog på i forbindelse med budgetlægning af 2011 at få tilført flere midler fra
Thisted Provsti, så ordningen kan fortsætte.
Kirsten Agger vil fortælle mere om de påtænkte sognemedhjælperopgaver.
Kirkeværter. Thisted Kirke er nu med i vejkirkeoversigten.
Her er vi kommet med takket være ildsjæle, som vedholdende har arbejdet for at vise kirken frem
og fortælle om kirken og arbejdet her. Alma Madsen vil senere knytte et par ord om denne sag.
Bankskifte.
Vi har haft en tilbudsrunde hos banker og sparekasser om renteafkast og gebyrer, hvilket har dannet
grundlag for en beslutning om at skifte bank til Nordea. Denne proces er endnu ikke helt på plads.
Åbningstiderne ændret.
Af hensyn til kunder og personale så er åbningstiderne på kirkekontoret rykket en ½ time, så vi har
åbent fra kl. 9 – 12 samt torsdag fra 15 – 18.
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