Beretning for 2012/2013 søndag d.27.oktober efter højmessen.
Vort sidste menighedsmøde holdt vi i oktober 2011. Det tidligere menighedsråd besluttede at lade
menighedsmødet i 2012 udgå til fordel for det orienterende møde i september før
menighedsrådsvalget i november 2012.
Jeg vil supplere min beretning med fotos, så det ikke bliver ord det hele.
Menighedsrådet består af 3 lister efter menighedsrådsvalget i november 2012:
Ungdomslisten med 9, Sognelisten med 4 og Socialdemokraterne med 1.
Hertil kommer vore 3 præster, 1 medarbejdervalgt repræsentant, så vi er 18 i alt.
Der kom 9 nye i rådet efter valget. Det giver selvfølgelig en masse spørgsmål, som skal besvares
under vejs på vore møder.
Spørgsmålene kan også være en ”øjenåbner”. Hvorfor er det lige, at vi gør, som vi gør?
Vore møder er offentlige og er normalt den 1.torsdag i måneden med start kl. 19.00.
MR Loven: §1 stk. 2:
Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
Jeg vil starte med ”bygninger og anlægssagerne” i en kort udgave/ overskrifter…
Kirkeværge Jens Korsgård har mulighed for at gå mere i dybden senere.
Thisted Kirke. Indvendig istandsættelse i 2012.
Her arbejdede vi bl.a. med:
Antependium fornyet. Kandelabre pudset. Alter malet sort ved predellaen under altertavlen.
Knæfald fornyet. Belysning, nye lamper. Bænkene malet. Polstring forsynet med nyt betræk.
Koret: Nyt podie. Nummertavler ændret til digitale skærme. Nye ekstra stole. Vinduer fuget og
forsynet med energiglas. Varmeanlæg udvidet nede ved orgel, tårn rum og kapel. 7 x Kalkning.
Økonomi.
Vi fik en lånebevilling på godt 6 mill. Kroner.
Vi havde lagt penge til side til polstring af bænke m.m.
Vi søgte fonde.
Fondsansøgningerne gav resultat hos AUGUSTINUS FONDEN på 300.000 kr.
Fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal fik vi
205.000 kr. til restaurering af antependiet.
Låntagning på 4,5 mill.
2013: Udvendig kalkning af hele kirken.
Klokkespillet.
Blev indviet den 15.december 2012. Klokkespillet blev på 48 klokker.
Gave af Grethe & Jørgen P. Bornerups Fond. Gaven blev større af flere årsager.
Gaven blev på i alt 1.838.000 kr.
Vi har nu et klokkespil, som med sit spil gør opmærksom på ud over by og land, at her sker der
noget særligt: Kom ind i et indbydende kirkerum og lyt til det glædelige budskab.
Kirkecentret.
Mens kirken var lukket i 2012 fungerede kirkecentret som kirke. Det fungerede.
Mange var dog glade for igen at kunne holde kirke i kirken.
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Ændring på 1.sal: Vi har vi pladsbehov til kontor. Derfor er der sket en mindre ombygning.
Køkkenet er flyttet. Et toilet er nedlagt. Svend Ole Kombak har fået kontor, så sognemedhjælper
Ester Jørgensen har fået eget kontor og mere plads i kælderen.
Konfirmandundervisningen er koncentreret på 2 ugedage onsdag og torsdag efter aftale med Thisted
Provsti og skolerne. Derfor har vi lejet os ind hos KFUK i Rosenkrantzgade.
Forholdene i kirkecentret er ikke optimale. Derfor er der nedsat et kirkecenterudvalg, som har til
opgave at arbejde frem mod et nyt kirkecenter.
Islandsvej 39.
Her bor vores kirkebogsførende sognepræst Line Kjær Nielsen med sin mand Per og 4 børn.
Det er et børnevenligt hus i en god stand beliggende på en lukket vej tæt ved børnehave og skole.
Møllevej 65.
Her har Poul Henning Poulsen med familie boet siden ansættelsen ved Thisted Kirke i 1997.
Poul Henning Poulsen er som bekendt bevilget pension fra 1.november 2013. Der er ikke blevet
ofret noget særligt inden døre i perioden. Der er blevet skiftet vinduer efter behov m.m.
Inden indflytning af ny præst skal huset have en omgang inden døre. Tapet fjernes, vægge males,
gulve behandles m.m.
Heldigvis har vi midler fra salget af præsteboligen på Platanvej stående i Stiftet. Disse midler er
biskoppen sindet at frigive efter indsendelse af bilag vedrørende istandsættelsen af Møllevej 65.
Det ser ud til at gå nogenlunde op.
Thisted Provsti har anbefalet denne løsning, da økonomien i provstiet er under pres.
Thisted Kirkegårde.
Består af
 kirkegården ved kirken. Den kommer jeg senere tilbage til.
 Søndre Kirkegård
 Vestre Kirkegård, hvor kapel, kirkegårdsadministrationsbygning og vores nye
mandskabsbygning ligger.
Halden med nedkørsel fra Tingstrupvej lige før Over Engen. Det er et kolonihaveområde, som er
udlejet til en kolonihaveforening ved navn Halden. Vi hører mest fra foreningen, når der er træer,
som er ved at vælte.
Helhedsplan for kirkegården her ved kirken og anlæg af mindehave for J.P. Jacobsen.
Ikke det forrige menighedsråd, men perioden før igen (2004-2008) begyndte man at arbejde med
planerne om en mindehave på kirkegården for J. P. Jacobsen bl.a. sammen med folk fra museet og
stadsgartneren. Vi har efterfølgende haft landskabsarkitekt Hanne Egebjerg til at udarbejde en
helhedsplan for kirkegården. 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 godkendt revideret helhedsplan oktober 2011.
Planen er inddelt i 5 etaper og skal ifølge Aalborg Stiftsøvrighed efter råd fra Thisted Provsti
finansieres af fondsmidler.
Efter offentliggørelsen af denne plan kom der reaktioner og ønsker til sti belægningerne i en mere
brugervenlig udgave for gangbesværede. Efter valget tog menighedsrådet dele af planen op til en
fornyet behandling, hvorfor landskabsarkitekt har revideret etape A og B. I forbindelse med
behandlingen af regnskab 2012 var der økonomisk råderum til at arbejde videre med planen.
Denne plan har menighedsrådet godkendt og videresendt til Aalborg Stiftsøvrighed via Thisted
Provsti. Vi mangler dog fortsat midler og ansøger fonde, så vi kan komme videre.
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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.
Vi afventer fortsat positiv nyt fra Thisted Museum.
Thisted Museums udvidelses planer.
Der har stået en del i aviserne om dette projekt. Vi har været til et par møder med bestyrelsen for
Thisted Museum. Projektet har været indsendt 2 gange via tjenestevejen til Aalborg Stiftsøvrighed
med ønskede rettelser til projektet. Thisted Museum har i øjeblikket udspillet med at udarbejde en
3. udgave. Det handler om overgang mellem kirkegård og museets underjordisk forbindelsesgang.
Andre tiltag:
Præsteskifte.
Poul Henning Poulsen har ansøgt og fået bevilget pension pr. 1.november 2013. Stillingen har været
opslået. Vi har haft møde med biskop Henning Toft Bro og provst Mariann Amby.
Vi afventer svar fra kirkeministeren, før vi kan sige mere.
Kirketjenerskifte.
Vi har fået ny kirketjener Palle Holm, idet Henning Vestergaard Andersen valgte at gå på efterløn
pr. 1.april 2013. Vi havde 41 ansøgere til stillingen. Palle Holm har tidligere været selvstændig
murermester og er nu i gang med at tage kirketjeneruddannelsen.
Inspirationsaften og -lørdag.
Menighedsråd og personale har været samlet med Louise og H. C. Krøyer som tovholder med det
formål:
 En kombination af
 medarbejderoplysninger om deres arbejdspladser.
 arbejde med at udarbejde en målsætning og retning, vision.
 Hvad er det vi vil i menighedsrådet?
 Hvordan vil vi prioritere arbejdet de næste 4 år? Mursten/ kirkens liv og vækst.
 Fastholde fokus på visionen. Kun på den måde kan vi få retning i vort arbejde og sikre os, at
vi ikke blot render halsende rundt efter alle gode idéer, men prioriterer ressourcerne og gør
det, som vi mener er vigtigt for os som kirke.
 Vi er med vore forskelligheder og baggrunde en samlet gruppe, som bør trække på samme
hammel til glæde for menigheden.
Det kom der et nyttigt opslagsværk på 6 sider med prioriterede forslag ud af.
Prioriteringen skete meget demokratisk med deltagerafstemning.
Nogle af tingene er vi allerede i gang med, og andre tages op i starten af 2014.
Målrettede tiltag og gudstjenester.
Ud over søndagsgudstjenesterne kl. 8.30 og 10.00 sker der en masse aktiviteter hen over ugen
målrettet bestemte grupper.
Opdeling efter alder og/eller særlige behov og fællesskab:
Babysalmesang
De små synger. En ny aktivitet, som startede efter sommerferien.
Børnetime med efterfølgende fællesspisning.
Ungdomsgudstjeneste.
Åbent-hus gudstjenester
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Sentudviklede og udviklingshæmmede.
Onsdagssammenkomster.
Sogneaftner.
Minikonfirmander
Konfirmandundervisning
Kirkekoncerter
Klokkespilskoncerter
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.
Udvalgene.
Udvalgene har mulighed for selv senere at fortælle mere.
Andre opgaveoverskrifter:
 Thisted Kirkes Drenge og Mandskor.
 Børnekulturnat.
 Brugergrupperne i kælderen.
 Thisted-Skinnerup Pastorat. (1.marts 2010).
 Kirkeværter. Thisted Kirke er med i vejkirkeoversigten.
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 gejst og arbejdslyst i menighedsrådet, som snart har 1 års fødselsdag, og som er kommet
godt i gang efter valget.
Jeg håber på et godt menighedsmøde i en god dialog.
Jens Kristian Eriksen
Formand
Thisted Menighedsråd.
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