Thisted kirke
Vestergade 10 - 7700 Thisted
Tlf.: 9792 2471 - Fax: 9792 3233 - E-mail: thisted.sogn@km.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9:00-12:00, torsdag tillige 15:00-18:00
Hjemmeside: www.thisted-kirke.dk.
Bank: Nordea: 5800 – 6273 990 389.

DAGSORDEN/referat:
Menighedsmødets obligatoriske elementer:
1. Bagud:
• Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år.
• Redegørelse for sidste års regnskab.
2. Fremad:
• Orientering om den planlagte virksomhed i det kommende år.
• Redegørelse for (udkast til) kommende års budget.
3. Spørgsmål, kommentarer, forslag fra menigheden til menighedsrådet?
4. Andre programpunkter: (placeres hensigtsmæssigt i aftenens forløb)
• Musik ved Svend Ole Kombak
• Sang
• Kaffe/te.
• Rundvisning i kirkecentret.
5. Evt.
6. Tak for i aften.
Referat:
Formand Jens Kristian Eriksen indleder aftenen.
Valg af ordstyrer. Hans Peter Kragh foreslås og vælges til ordstyrer for aftenens forløb.
Ad. 1 – bagud
Formandens beretning om rådets virksomhed fra december 2008 til nu.
Jens Kristian Eriksen tager i sin beretning udgangspunkt i følgende punkter.
(beretningen kan læses i sin fulde udgave på Thisted Kirkes hjemmeside www.thistedkirke.dk)
Mursten & økonomi har fyldt meget. Nogle af opgaverne og udfordringerne har været følgende:
• Salg af præstegården i Asylgade
• Mandskabsbygningen på Vestre Kirkegård – efter syn og nye krav fra arbejdstilsynet
besluttedes i samarbejde med Thisted Provsti af bygge en ny mandskabsbygning.
• Kapellet på Vestre Kirkegård
• Anlæg af mindehave for J.P. Jacobsen samt helhedsplan for Kirkegården
• Overgangen mellem Kirkens område og det gamle rådhus
• Lovpligtige energimærkninger
• Nationalmuseets klimaundersøgelse i Thisted Kirke målrettet en indvendig renovering af
Kirken
• Kirkecentret – facade, skitsering
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Ellers har året budt på andre glædelige begivenheder:
Thisted Kirke har modtaget en meget fornem gave fra Bornerups Fond – i alt kr. 1,6 mill. til
udvidelse af det eksisterende klokkespil til 48 klokker.
Vi har haft et samarbejde med Folkekirkens feriehjælp og har i sommeren 2009 haft familier på
ferie derigennem..
Som nyt menighedsråd har vi haft behov for at drøfte og arbejde med målsætninger, visioner og i
det hele taget få sat ord på vores ideer. Dertil inviterede vi Steen Marquard Rasmussen til en
målsætningsaften, hvilket udmøntede sig i et idè-katalog.
Desuden nævnte Jens Kristian Eriksen
• Thisted Kirkes Drenge-Mandskors turne til Australien
• Børnekulturnatten – Kirken i farver
• Babysalmesang
• Pastoralsamarbejde/sammenlægning med Skinnerup Sogn, der blev en realitet den 1. marts
2010.
• Ansættelse af sognemedhjælper ved Thisted Kirke. Økonomien tillader en projektansættelse
på 12 måneder
• Vejkirker – kirkeværter
• Bankskifte
• Ændring af kontorets åbningstider.
Redegørelse for sidste års regnskab ved Kirsten Ringgaard.
Årets resultat:
kr. 745.983,34
Hensættelser:
Klokkespil
kr. 400.000,00
Sognemedhjælper
kr. 169.039,46
Hensættelse til 2010: kr. 176.943,88
Ad. 2 - fremad
Formand, Jens Kristian Eriksen gennemgår kort menighedsrådets visioner og planer for 2010:
Et godt menighedsråd med energi, aktivt og sprudlende menighedsliv i kirke og kirkecenter.
Forskellige prædikanter med hver deres måde at sige og gøre tingene på og på den måde rammer
bredden i menigheden.
Vi fortsætter med de aktiviteter, som vi gør nu med evt. justeringer, hvis/når der viser sig et behov.
Børnene er fremtiden. Undervisning og ressourcer her til opprioriteres.
Aldersgruppen 18/20 – 30/40: Her mangler vi måske noget.
Andet bragt i forslag til kommende aktiviteter:
Engagere frivillige, børnepasning under gudstjenesten, kirkemusikalsklegestue 1-3 årige,
midikonfirmander (5.kl), voksen kristendoms-undervisning, fredagsfamilier evt. m/organisationer,
sorggrupper for børn, besøgstjeneste.
Vi har vores budget. Pengene kan ikke bruges mere end en gang.
Skal et område have flere ressourcer tilført, så skal andet nedprioriteres.
Kirkeværge, Niels Christensen, gennemgår samtlige opgaver vedrørende de bygninger,
menighedsrådet er ansvarlig for:
• Thisted Kirke,
• Kirkecentret,
• Salg af præstegården, Asylgade 22,
• ny præstebolig til den kirkebogsførende sognepræst Islandsvej 39 med overtagelse 01.09.10,
• Møllevej 65 – præstebolig,
• Halden, kolonihaveområdet ved Over Engen.
• Kirkegården
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o Service- og mandskabsbygning på 350 kvm. materiale- og værkstedslokaler og 230
kvm. personalelokaler
o Projektsummen kr. 9.898.875
o Niels Christensen gennemgår tegninger og skitser til Mandskabsbygningen, der er
påbegyndt i marts 2010 og forventes afsluttet i november 2010.05.20
Preben Nørgaard Christensen fortæller om musikken ved Thisted Kirke
De seneste 100 år har musikken i Thisted Kirke haft en speciel plads og været af høj kvalitet.
Takket være engagerede organister, præster, menighedsrådsmedlemmer, korister m.fl.
Krumtappen i musikken ved Thisted Kirke er gudstjenesten.
Det gode samarbejde fra øst til vest i Thisted Kirke.
Preben Nørgaard Christensen fortæller om orglerne og om Thisted Kirkes Drenge- mandskor.
Leif Damsgaard Jensen, Medieudvalget. Kirkebladet. Plakattavler. Vi er kun mennesker.
Hjemmeside. Nu 2 nyhedsbreve. Et generelt og et børne-familie nyhedsbrev målrettet børn og unge.
Gennemgang af vort næste kirkeblad, der som vanen tro indeholder sommerkoncertprogrammet.
Alma Madsen fortæller om aktivitetsudvalgets arbejde med sogneaftner og –eftermiddage.
Kirkeværter som værter og guider i Thisted Kirke, der nu også er vejkirke. Alma Madsen gør
opmærksom på, at vi godt kan bruge flere værter, hvor der er fælles introduktion den 10. juni ved
Bjarne Søndberg. Engledag i november
Kirsten Agger fortæller om baby-salmesang. Alle er velkomne til at se, hvad det handler om, hver
tirsdag formiddag.
Folkekirkens Feriehjælp – uge 26, 3 familier i Rødhus – rejseledere Anne Marie & Orla Rask. 60
sogne i alt.
Budget 2010 ved Kirsten Ringgaard. Fremskrivningsprocent med 0%, lønningerne steg over 3%.
Besparelser skulle findes. Det lykkedes.
Budget 2011 helt nyt system udvikles med formåls budget.
Kaffepause.
Spørgerunde:
Sognemedhjælperspørgsmål – hvordan går det med ansættelsen? Kirsten Agger svarer, at udvalget
har modtaget 5 ansøgninger, heraf 2 ansøgere med tilknytning til nogle frikirker og 3, der ikke
havde matchende kvalifikationer i forhold til stillingens indhold. Hvorfor der nu afventes resultatet
af en ny ansøgningsrunde, hvorefter vi håber på, at den nye sognemedhjælper kan tiltræde den 1.
august eller 1. september 2010.
Klokkespilsuddannelsesspørgsmål til PNC. – klokkespilsuddannelse i Thisted, er det realistisk?
Preben Nørgaard Christensen forklarer, at det i høj grad er en vision – og selvom det sikkert ikke
lige kan realiseres inden for den nærmeste fremtid, er det en realistisk vision.
Spørgsmål til kirkeværge vedrørende mulighed for samarbejde med Realea vedrørende økonomisk
tilskud til renovation af vinduerne i Kirkecentrets facade mod Vestergade. Niels Christensen svarer,
at vi ikke har nogen forventning om, at det udløser konkret tilskud til vinduerne. Realea investerer
kun i egne bygninger, som regelsættet er pt.
Musik af Svend Ole Kombak.
Tak for i aften. DDS: Herre Gud, dit dyre navn og ære…
Interesserede fik rundvisning i kirkecentret med Vinni Kragh.
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