Beretning for 2010/2011 søndag d. 9.oktober efter højmessen.
(Siden sidste menighedsmøde i maj 2010.)
Næsten 1½ års sager og aktiviteter siden sidste menighedsmøde i maj 2010 har jeg forsøgt at
klemme sammen til 10-12 minutters taletid.
Menighedsrådet består af 3 lister efter menighedsrådsvalget i november 2008:
Ungdomslisten med 8, Sognelisten med 5 og Socialdemokraterne med 1.
Hertil kommer vore 3 præster, 1 medarbejdervalgt repræsentant, så vi er 18 i alt.
I det daglige arbejde føler jeg, at vi fungerer godt sammen og tænker ikke på ”lister”.
Vore møder er offentlige og er normalt den 1.torsdag i måneden.
MR Loven: §1 stk. 2:
Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
Jeg vil starte med ”murstenssagerne”. De har igen fyldt meget det sidste årstid.
Vores kirkeværge Niels Christensen vil senere redegøre for detaljer i projekterne.
Køb af præstebolig Islandsvej 39 til afløsning af præstegården i Asylgade.
Efter salget til Thisted Kommune af præstegården i Asylgade med overtagelse pr. 1.april 2010 til en
pris på 3.030.000 kr. gik arbejdet i gang med at finde en anden præstebolig. Efter sonderinger hos
vores kirkebogsførende sognepræst, Thisted Provsti og i menighedsrådet, besluttede
menighedsrådet at købe Islandsvej 39 til 2.875.000 kr. til overtagelse 1.september 2010.
Afstemningen 12 for, 1 imod, 1 undlod at stemme.
Vores nye kirkebogsførende sognepræst Line Kjær Nielsen er med sin mand Per og 4 børn flyttet
ind her først på sommeren.
Det var netop denne situation, hvis vi skulle have en ny sognepræst med en børnefamilie, vi ville
være på forkant med at finde en passende bolig til i passende afstand til skoler og legekammerater,
vi gerne ville kunne stille til rådighed i stedet for den gamle præstegård i Asylgade.
Muren i skellet mod det gamle rådhus.
Man skulle tro ud fra antal møder og tidsforbrug, at der har været tale om et omfattende byggeri.
Dette er ikke tilfældet. Arresthullet har været træls at se på i mange år. Vi ville gerne fra kirkens
side, at muren blev sænket, så udsyn til kirken blev bedre. Det blev vi hurtigt enige med naboen om,
men tilladelsen fra Stiftet lod vente på sig, så Realea satte arbejdet i gang uden tilladelse, da det var
deres mur.
En opringning fra National Museet kunne ikke bremse arbejdet. Opbygning af ny mur begyndte.
Højden var aftalt til 90 cm på vores område, efter at vi havde fjernet et par trappetrin og skrællet
jord af på vores side, men den var på vej til at blive højere.
Fotos taget efter en morgengudstjeneste bevirkede, at 7 skifter blev taget af igen.
Resultat blev sådan, som det kan ses ved selvsyn og på dette billede.
Mandskabsbygning på Vestre Kirkegård.
I april 2006 havde vi besøg af arbejdstilsynet. I 2009 havde vi licitation. Byggeriet på godt 600 m2
startede i foråret 2010. Der var rejsegilde d. 2.september, og byggeriet blev taget i brug sidst på året.
Selve indvielsen blev fejret fredag d. 11.februar 2011, bl.a. på grund af den tidlige vinter. Den
endelige pris blev på ca. knap 7,8 mil i stedet for knap 10 mil., hvilket bl.a. skyldes ny lovgivning
omkring moms.
Helhedsplan for kirkegården her ved kirken og anlæg af mindehave for J.P. Jacobsen.
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. Vi har efterfølgende lavet
aftale med landskabsarkitekt Hanne Egebjerg, som har udarbejdet en helhedsplan for kirkegården.
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Denne plan resulterede i et møde i november 2010 med Stiftsøvrigheden, kirkegårdskonsulent, kgl.
Bygningsinspektør og repræsentant for National Museet. Resultatet af dette møde blev en revideret
helhedsplan, som pt. er under behandling hos Stiftsøvrigheden. Der er næsten ingen træer tilbage på
kirkegården, når de syge træer er blevet fældet, så vi håber, at vi snart får tilladelse til at få startet op
med dele af planen, som delvis vil kunne gennemføres som vinterarbejde af kirkegårdens personale.
Selve området med J.P. Jacobsens mindehave og anlæg venter på en endelig udformning og
forhåbentlig bevilling af fondsmidler til finansiering af dette projekt, hvilket Thisted Museum har
arbejdet på. Vi arbejder pt. ikke med dette projekt, som er trukket ud af helhedsplanen.
Kirkecentret.
Har været under en ”kærlig hånd” med maling af vinduer og nyt tag og fremtræder igen som en
bygning, som pynter i Vestergade. Dog har vi pladsbehov, kontor og et lidt større mødelokale for
bl.a. at få lokaliteterne til at matche konfirmandundervisningen og aftalerne med skolerne, hvilket
reducerer mulighederne for at placere undervisningen på færre dage.Vi har et beløb på 40.000
hensat til et skitseprojekt på 1.sal en gang. Inventardrøftelserne førte til en beslutning om at sætte
hjul under bordene i stedet for at skifte solidt og godt inventar ud.
Thisted Kirke.
Den trænger til hjælp indvendig. Den bliver heldigvis flittigt brugt af menigheden både søndage og
hverdage af små og store, glæde og sorg, koncerter m.m. Menighedsrådet har været på studietur.
Ansøgninger til Thisted Provsti og Stiftsøvrigheden er sendt og besvaret, bearbejdet og sendt igen.
Vi er tæt på at have tilrettet projektet og gjort det ”spiseligt” for de forskellige instanser, så vi nu er
på vej ind i den økonomiske fase. Ikke mere nu.
Niels Christensen vil senere gå mere i detaljer og besvare spørgsmål.
Klokkespil.
D. 15.december 2010 var vi igen et par stykker fra menighedsrådet, som var inviteret på Hotel
Thisted af Grethe & Jørgen P. Bornerups Fond for at modtage endnu en fornem gave nemlig en
check på 400.000 kr. med løfte om yderligere 2 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. Udvidelsen af klokkespillet er godkendt af Aalborg Stift, og klokkerne er
bestilt. En stor tak for denne fine gave til Thisted Kirke til glæde for hele byen.
Andre tiltag:
Præsteskifte.
Som nævnt under præsteboligen Islandsvej 39, så fik Marianne Christiansen nyt embede i
Løgumkloster, så vi måtte ud i en ansøgningsrunde med opstart lige før jul, så min juleferie blev
brugt til planlægningsproces og annonce-udarbejdelse for at finde en ny kirkebogsførende
sognepræst sammen med Skinnerup Sogn. Det har været et godt samarbejde og begge råd kunne
efter et fællesmøde indstille Line Kjær Nielsen til embedet, hvilken indstilling blev fulgt af både
kirkeminister og biskop.
Kordegneskifte.
Vi har også fået ny kordegn, idet Jesper Hoffmann tiltrådte 1.marts og udvalgt blandt 31 ansøgere.
Jesper er lærer.
Gudrun Knudsen gik på efterløn 30.juni 2011, så vi havde igen en ansøgningsrunde for et finde nok
en kordegn hen over sommeren.
Vi havde 23 ansøgere til stillingen, og valget faldt på Solveig Kamp Christensen, som startede i
jobbet 1.september. Solveig har fine regnskabskompetencer og vil derfor koncentrere sig om
regnskabsdelen i jobbet sideløbende med de andre kordegneopgaver.
Ingeborg Winther har afløst Meta Jespersen på kirkegårdskontoret.
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Missionssøndag i januar.
Vi kom desværre til at kollidere med dette arrangement med afholdelse af afskedsgudstjeneste for
Marianne Christiansen og et efterfølgende afskedsarrangement i kirkecentret. Vi fik en meget kort
frist og ikke mange muligheder at vælge imellem. Vi beklager.
Folkekirkens feriehjælp.
Igen i år var vi med i dette projekt, hvor Anna Marie og Orla Rask var tovholder for projektet og
har været af sted med 3 familier, 8 børn og 4 voksne, med et behov, som falder ind under denne
ordning. Menighedsrådet har været med i Folkekirkens Feriehjælp siden 2009.
Samarbejde over sognegrænser.
Et projekt som distriktsforeningen har sat i gang og nedsat forskellige udvalg til at arbejde videre
med idéen. Her har vi bl.a. Kirsten Clausen og sognemedhjælper Ester Jørgensen med.
De forskellige udvalg.
Menighedsrådsmedlemmerne arbejder i de forskellige udvalg med målrettede opgaver i aktivitets-,
børne-/familiegudstjeneste-, ungdomsgudstjeneste-, medie-, kirkegårds-, musik-, forretningsudvalg,
og andre til specialopgaver nedsatte ad-hoc 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 USA.
Jeg vil bare lige nævne det her: En masse PR for Thisted og Thisted Kirke, en spændende protektor
for rejsen m.m. Flot gået. En stor tak til alle, som stod bag og gjorde denne rejse muligt.
Børnekulturnat.
En anderledes aften med mange besøgende i kirken, hvor man også fik indblik i andre sider af
kirken 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. Positive tilbagemeldinger.
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.
Thisted-Skinnerup Pastorat.
Sammenlægningen blev en realitet fra 1.marts 2010. En af vore sognepræster har ved gudstjeneste i
Skinnerup Kirke tjeneste her efter at have haft morgengudstjenesten i Thisted Kirke. Samarbejdet
bl.a. omkring præsteansættelse har fungeret fuldt tilfredsstillende.
Vi har bl.a. haft god hjælp af kasserer Hanne Gade ved Skinnerup her i overgangen til ny kordegn
omkring regnskabsdelen.
Sognemedhjælper.
Ester Jørgensen har haft travlt og været tovholder i mange sager. Det kan hun selv fortælle om, men
hun kan nok ikke helt nå at fortælle om alt inden for den givne taletid.
Kirkeværter. Thisted Kirke er 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.
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Kirkepiloter.
Vi har haft et par unge ”ildsjæle” af sted på kursus, og de var tovholder for en ungdomsgudstjeneste
i Thisted Kirke.
Her og nu.
Jeg håber, at ovenstående gennemgang har givet lidt af et billede af arbejdet i Thisted
Menighedsråd. Der er mange ting at forholde sig til, hvilket også kan påvirke vore møders varighed.
Der er fortsat gejst og begejstring i menighedsrådet.
Jeg vil gøre opmærksom på, at vi har valg igen til menighedsrådet i efteråret 2012, så hvis nogen
har lyst til at arbejde med og påvirke, hvordan ”kirken hos os” skal være og udvikles, så er der en
mulighed her for det.
Jeg håber på et godt menighedsmøde i en god dialog.
Jens Kristian Eriksen
Formand
Thisted Menighedsråd.
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