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MENIGHEDSRÅDSMØDE

MR Loven: §1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at
virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Torsdag d. 5/01 2012 kl. 19.15.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud:
Stedfortræder:
01. Indledning ved Poul Henning Poulsen

Referat/beslutninger

02. Godkendelse af referat
03. Godkendelse af dagsorden
04. Kirkens liv og vækst
05. Næste møde: FU 24/1, MR 2/2.
06. Thisted Kirke. Indvendig istandsættelse.
Siden sidst. Biskoppens brev 09.12.11.
a. Hvordan laver vi ”kirke”
under istandsættelsen?
b. Kirkecenter?
c. Skinnerup Kirke?
d. Behov for fællesmøde?
e. KM cirkulære af. 1.aug.1972.
f. Andet?

07. Kollektliste 2012. Forslag.

#

#

#

08. Visioner for kirkens liv og vækst i Thisted
Provsti. Mødet i Tilsted d. 2/11. Svar senest
01.02.12 til distriktsforeningen på de 3
visioner + evt. andet.
Se post på IT Skrivebordet modtaget d. 21.11.11

Poul Henning Poulsen talte om Poul Henning Fromsager pastor emeritus ved Roskilde Domkirke og læste lidt fra
hans bog, ”Tak, at jeg må låne livet.”
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
Ingenting.
Mødedatoer taget til efterretning. Kirsten Ringgaard
melder afbud til MR-mødet d. 2/2.
Jens Kristian Eriksen orienterede om den nuværende
situation omkring kirkerenoveringen.
Niels Christensen orienterede omkring forløbet af
renoveringen. Kirken lukkes fra mandag d. 7. maj 2012,
og man forventer, at man kan være færdig engang i
november 2012.
a. Der blev diskuteret forskellige muligheder for
hvordan vi laver kirke under istandsættelsen.
Skinnerup kirke, Kirkecenteret, Vestre Kapel og
Tilsted kirke blev nævnt som åbne muligheder.
Skolerne i pastoratet blev også nævn som en
mulighed, for at udbygge samarbejdet mellem
kirke og skole. Måske kunne en kombination af de
nævnte muligheder være en ide?
Beslutning: Kirkecenteret og Skinnerup Kirke
bruges. På næste MR-møde tages endelig
beslutning om den praktiske fordeling. Ideen med
skolerne bibeholdes. Personalet drøfter
mulighederne inden næste møde.
b. Se under a.
c. Skinnerup kirke står til rådighed i perioden.
d. Intet behov p.t. Evt. telefonisk kontakt mellem de
to formænd.
e. Revisionsfirmaet Brandt og kasserer Solveig
Kamp Christensen fra kirkekontoret står for
regnskabsføring og revision under processen.
f. Med hensyn til de bryllupper der er booket i denne
periode, vil vi tilbyde Skinnerup Kirke som en
mulighed.
Listen blev godkendt med enkelte ændringer. De øvrige
søndage samles ind til Thisted Sogns menighedspleje. Der
skrives i kirkebladet, hvad der samles ind til den enkelte
søndag + evt. i nyhedsbrevet.
Jens Kristian Eriksen og Kirsten Clausen orienterede om
”Visionerne for kirkens liv og vækst i Thisted Provsti”.
1. vision: Åbenhed omkring ressourceanvendelsen i
fremtiden.
2. vision: Flere ressourcer anvendes på ”Liv og
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vækst.”
3. vision: Åben dialog omkring fremtidens antal af
kirker m.v.

09. Høring vedrørende provstestillingen og
provstiets funktion. Evt. høringssvar KM i
hænde inden udgang af januar 2012.
10. Kontaktpersonen orienterer.

11. Orientering v. formanden:
a. Klokkespillet. Siden sidst.
b. Præsteboligen Islandsvej 39. Siden sidst.
c. Mandskabsbygningen. Siden sidst.
d. Vejkirke i en lukket kirke?
e. Afholdelse af støttekoncert. Siden sidst?
f. Menighedsrådsvalget 2012.
Møde torsdag d. 1.marts.
g. Cykel udfordring?

Menighedsrådet ved Thisted Sogn melder positivt tilbage,
så gruppen kan arbejde videre med visionerne. Man
påpeger dog, at man gerne ser at menighedsrådsopgaverne
på det administrative plan i højere grad bliver løst på
provstiplan. Thisted Sogns Menighedsråd anbefaler
endvidere, at der arbejdes med konfirmandstrukturen.
Orientering ved Jens Kristian Eriksen. Thisted Sogns
Menighedsråd laver ikke et selvstændigt høringssvar, men
støtter Landsforeningen af Menighedsråds forslag.
Lone Kofod orienterede omkring dagligdagen. Der er
møde i arbejdsmiljøudvalget i næste uge.
a. Preben N. Christensen orienterede. Klokkerne er
bestilt.
b. Orientering ved Jens Kristian Eriksen. Der
arbejdes stadig med sagen.
c. Næsten afsluttet. Lidt problemer med regnvand.
d. Der skrives, at kirken er lukket i den pågældende
periode.
e. Intet nyt siden sidst. Dog er det besluttet at starte
kl. 14.00.
f. Der afholdes møde her i Thisted Kirkecenter d. 1.
marts 2012. Salen udlånes gratis, der fastsættes en
pris for sodavand/kaffe.
g. Der er problemer med, hvor konfirmanderne
sætter deres cykler når de går til
konfirmationsforberedelse. Præsterne informerer
fortsat de unge om, hvad de skal gøre. Kan vi
finde andre muligheder? Budgettet?

12. Efterretningssager: (Se mere på ITS.)
a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Ny version af folkekirkens sogn.dk er åben.
2. Nyhedsbrev om Landsforeningens
valgforberedelser.
3. Seks gode råd til årsafslutning 2011.
4. Debatmøde om provstibetænkningen.
5. Ny kirkerestaureringsordning i 2012.
6. Ændringer i forbindelse med implementering
af den nye artskontoplan 2,0 fra 01.01.2012.
b. Stiftet: (Se mere på ITS.)
1. Lån af stiftsmidlerne.
2. Aftaler vedrørende gravstedsvedligeholdelse.
c. Provstiet: (Se mere på ITS.)
1. Svar på ansøgning om dækning af udgifter,
indflytning på Islandsvej 39.
d. Udvalgene:
e. Præsterne.

Intet.
Der er ikke direkte sat penge af til arbejdet med
”Udviklingshæmmede og sent udviklede”.
Kirsten Ringgaard undersøger sagen.
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f. Indkommet post:
1. Grethe & Jørgen P. Bornerups Fond.
Legat til brug for klokkespillet.
2. Løgumkloster Højskole. Kurser 2012.
13. Evt.
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Kirsten Ringgaard vil gerne komme med oplæg omkring
kirkens liv og vækst på et af de kommende møder.

14. I ”venteposition” til senere:
a. Ideer fra målsætningsseminaret.
b. MR valg 2012.
c. Thisted Kommune. Renovering af
Vestergade.
Hvem indleder næste gang?

Kirsten Clausen indleder næste gang.

Venlig hilsen

Mødet sluttede kl. 21.15.

Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 97920823, 20468796.
jke@mvbmail.dk

NB: Tegnet # antyder, at der er medsendt bilag til sagen. ITS = Bilag på IT-Skrivebordet.

