Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 1/9 2016 kl. 19.00.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Henry Højberg Nielsen.
Fraværende Merete Fredslund-Madsen.
Stedfortræder:
01. Indledning ved Anne-Mette Grønborg Sørensen.
02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 28/9. MR 6/10.

05. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
05. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Kompetencefonden 2016. Fra 5.sept. til d. 31. okt.
2. Nye telefontider for Forsikringsenheden fra 1/9.
3. Pas på vedhæftede filer i din postkasse.
4. Få hjælp til afvikling af menighedsrådsvalget.
5. Klar til aftalevalg m.m.?
6. Projektlederkursus – Folkekirkens ProjektModel.
7. Opgørelse af tidsforbrug ved personregistrering
for 1. halvår 2016.
05. b. Stiftet:
1. 28. okt. 2016 – Kursusdag for frivillige og ansatte.
2. Invitation til Reformationsgudstjeneste i
Børglum Klosterkirke d. 31. okt. 2016.
3. Husk fristen 1. september vedr.
menighedsrådsvalget.
05. c. Provstiet:
05. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Ny renovationsordning i Thisted Kommune.
2. Henvendelse: Sct. Nicolai Tjenesten i Vestjylland.
3. KirkenUpdate august.
4. Frivillig Thy. Tilbud om sorggrupper.
06. Orienteringer fra:
06. a. Formanden
1. Projekt kølerum i Vestre Kapel. Siden sidst.
2. Messehagel og predella. Møde med
Nationalmuseet d. 26. sept. kl. 17.30 – 19.00.
3. Status sommerens kirkekoncerter pt.?
4. Budget 2017. Info fra Budgetsamråd 24/8.
5. Henvendelsen fra kristne fra Eritrea. Siden sidst.
6. Mail fra NG vedrørende frygt for skimmel i orglet.
Siden sidst?
7. DAP postkasse problemer.
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MR Loven: §1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Referat/beslutninger
Anne-Mette Grønborg Sørensen indledte med at tale
om troen på menneskelivet.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning. Johanne Hyldahl,
Gitte Ishøy og Ingrid Horslund melder afbud til mødet
d. 6. oktober 2016.

1.) Søge kompetencemidler til kirkegårdslederens
diplomuddannelse.

3.) Formanden for valgbestyrelsen Jens Korsgård
Larsen har indberettet, at der til Thisted Sogns
kommende menighedsråd i perioden 2016-2020, skal
vælges 14 medlemmer.

1.) Jens Kristian Eriksen orienterede om status på
budgettet. Lille overskridelse, som søges dækket via
ansøgning til provstiet. Afsluttende møde i kapellet d.
14. september 2016 kl. 15.30.
2.) Alle er velkomne til at deltage.
3.) Orientering fra Jens Kristian Eriksen. Der har ikke
været så mange deltagere til koncerterne i denne
sommer. Tages op i musikudvalget og efterfølgende i
menighedsrådet.
4.) Orientering fra Jens Kristian Eriksen. Ca. samme
budget i 2017 som i 2016.
5.) Der er lavet en aftale om udlån af salen i kirkecentret søndag eftermiddage. Evalueres efter 3 måneder.
Kirketjenerne åbner efter højmessen.
6.) Orientering. Kirkeværge Jens Korsgård Larsen
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kontakter snarest stiftets klimakonsulent Poul Klenz
Larsen og indkøber dataloggere som besluttet på
tidligere menighedsrådsmøde.
7.) Der må ikke slettes post på DAP.

06. b. Præsterne.
06. c. Kontaktpersonen.

06. d. Medarbejderrepræsentanten.

06. e. Udvalgene.
1. Børnefamilieudvalgsreferat 11.08.2016.
Drøftelser:
07. Kirkens liv og vækst.

#

Beslutninger, punkt 08-15:
08. Kirkegårdsdige projekt? Siden sidst.
Stillingtagen til videre forløb. Se bilag 4/8 p. 10.

09. Valg til menighedsrådets udvalg. Opdatering af
vedhæftede oversigt fra 2012 af udvalgsformænd
til hjælp for det nye menighedsråd?
#

10. Menighedsrådsvalg 2016. Orienterings- +
menighedsmøde 2016 tirsdag d. 13/9.
Status/gennemgang/siden sidst. Justeringer?

11. Stillingtagen til Sigurd Barrett mails/tilbud om at
fortælle om reformationen. Siden sidst.

12. Forslag til forbedring af transport af
kirkekaffe m.m.

#

13. Stillingtagen til om kirkekontorets lukketid
torsdag bør ændres fra kl. 18.00 til kl. 17.00?

#

14. Stillingtagen til ansøgning om fremadrettet at
afholde demensgudstjenester på Vibedal.

#

Leif Eskerod orienterede om besøg hos gartnerne på
kirkegården. Leif Eskerod omtalte arbejdet med
arbejdsmiljøet.
Positivt med dagsorden + bilag til medarbejderne i
kirkecentret. Orientering fra gartnerne på kirkegården.
Svend Ole Kombak har været på arbejdsmiljøkursus i
dagene 30-31-1. august/september.
Referat omkring høstgudstjenesten d. 11.september
2016.

Jens Kristian Eriksen har henvendt sig til provsti og
stift omkring kirkegårdsdigeprojektet. Materialet
sendes til Asger Thomsen med henblik på at få en pris
på honorar for at arbejde på projektet. På oktober MR
møde sættes sagen igen på dagsordenen. Efterfølgende
kontaktes provstiet igen.
Jens Kristian Eriksen orienterede om oversigten over
de udvalg, der sidder under menighedsrådet.
Der udarbejdes en ny udgave til det kommende
menighedsråd. Formændene for de enkelte udvalg
afleverer materiale til Jens Kristian Eriksen inden d. 20.
september 2016.
Jens Kristian Eriksen orienterede om menighedsmødet/orienteringsmødet d. 13. september 2016. Mødet,
samt generel information omring valget, bekendtgøres i
pressen, på hjemmesiden og ved gudstjenesterne d. 4.
september og d. 11. september 2016. Kandidatlister kan
fås hos valgbestyrelsens formand Jens Korsgård Larsen, på kirkekontoret, og de kan printes fra Thisted Kirkes hjemmeside. Listerne kan afleveres til valgbestyrelsens formand eller på kirkekontoret fra d. 20. september kl. 19.00 og til d. 27. september kl. 19.00.
Anne Kirstine Nysted har kontaktet kommunen, og
Jens Kristian Eriksen har kontaktet provstiet omkring
projektet. Der er ingen beslutning p.t.
Punktet tages op på næste menighedsrådsmøde.
Menighedsrådet beslutter, at der må arbejdes videre
med opgaven omkring transport af kirkekaffen. Kirsten
Agger arbejder videre med sagen, og om der evt. kan
sættes nye større hjul på de eksisterende vogne.
Menighedsrådet beslutter, at kirkekontoret fra d. 1.
oktober 2016 lukker kl. 17.00 om torsdagen.
Beslutningen annonceres i avisen, på hjemmesiden
samt i nyhedsbrevet.
Anne-Mette Grønborg Sørensen fortalte om forsøg med
kommende demensgudstjenester på Vibedal.
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Præsterne har udarbejdet en liturgi, der kan bruges. Der
er aftalt forsøg med 2 gudstjenester d. 20. oktober 2016
og d. 19. januar 2017. Organisterne er med på ideen, så
der kan arbejdes videre. Menighedsrådet beslutter, at
der kan arbejdes med 2 til 4 demensgudstjenester pr. år.
Udgifterne tages fra gudstjenestekontoen.
15. Stillingtagen til ansøgning om flyt af midler til
Menighedsrådet beslutter, at den nye aktivitet omkring
en ny aktivitet/ en aften målrettet unge/yngre
unge/yngre kvinder, bliver en del af aktivitetsudvalgets
kvinder.
# arbejde.
16. Evt.
Jens Kristian Eriksen: Der er lavet en mappe omkring
kirkens renovering i 2012.
Mappen står på kirkekontoret.
Kirsten Ringgaard: Flot nykalket kirke.
Jens Korsgård Larsen: Kalkpletter på tag, brosten m.v.
fjernes. Nyt gelænder i kirketårnet.
Kirsten Agger: Kontakt til Indre Mission.
I ”venteposition” til senere:
 Helhedsplan for Thisted Kirkepark.
 Museum Thy. Nødvendige papirer i sagen.
Hvem indleder næste gang?
Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
Tlf.: 97 92 08 23, 20 46 87 96.
jke@mvbmail.dk

Kirsten Agger indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 21.07.

NB: Tegnet # antyder, at der er medsendt bilag til sagen. DAP = Bilag på Den Digitale Arbejdsplads.

