Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 11/4 2019 kl. 19.00.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Gitte Ishøy, Kirsten Ringgaard.
Uden afbud: Bjarne Nielsen.
Stedfortræder: Irma Skinnerup.
01. Indledning ved Jens Peter Knudsen.
02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
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MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Referat/beslutninger
Jens Peter Knudsen indledte med at fortælle om
musikkens betydning i kirken – tradition og fornyelse.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt. Punkt 16.a.7 gøres til et
beslutningspunkt.
Mødedatoer taget til efterretning.

04. Næste møde: FU 23/4. MR 2/5 2019.
Deadline for punkt til FU er tirsdag d. 16/4 kl. 18.
Beslutninger: Punkt 05-15:
05. Stillingtagen og behandling af forslag til
Menighedsrådet godkender gudstjenestelisten for juni,
gudstjenestelisten for juni, juli, august 2019.
# juli og august. Anne-Mette Grønborg Sørensen laver
en revideret liste.
06. Stillingtagen til forslag til lørdagsdåb i perioden
Menighedsrådet godkender datoerne for lørdagsdåb i
april-december 2019.
# 2019. Hvis der ikke er dåbstilmeldinger til en bestemt
dato, afholdes der ingen gudstjeneste. Der annonceres
om datoer i kirkeblad og på hjemmeside.
07. Stillingtagen til aktivitetsudvalgets årsplan for
Menighedsrådet godkender planen for efteråret 2019.
sogneaftener 2019.
# Det ene arrangement afholdes i Skinnerup.
08. Stillingtagen til aktivitetsudvalgets anmodning om Menighedsrådet godkender indstillingen fra FU, om at
betaling af donation til Røde Kors i stedet for
donere til Røde Kors i stedet for at udbetale honorar.
honorar.
#
FU indstiller anmodning til godkendelse.
09. Stillingtagen til ansøgning om støtte til Kirketeltet Menighedsrådet beslutter med overvældende flertal at
på Nibe Festival 2019.
# støtte Kirketeltet på Nibe Festival 2019 med 1.000 kr.
10. Stillingtagen til ansøgning fra Sct. Nicolai
1.Henvendelse til korshærspræst Lena Bentsen.
Tjenesten
lmb@km.dk - telefon 24406204.
1. Frivillige ønskes til at tage vagter.
# 2.Menighedsrådet godkender indstillingen fra FU om
2. Kontant støtte på 1.000 kr.
at støtte med 1.000 kr.
FU indstiller at imødekomme ønsket om kontant
støtte på 1.000 kr.
11. Stillingtagen til støtte til ”Fuldstændig Fri 2019”. # Menighedsrådet beslutter at støtte projektet med et
engangsbeløb på 1.000 kr.
12. Stillingtagen til ansøgning fra Thisted Gymnastik Menighedsrådet beslutter, at TGI kan leje Thisted
og Idrætskultur om lån/leje af kirken til
Kirke for et beløb på 2.000 kr. d. 3. december 2019 til
kirkekoncert med Lene Siel.
en koncert med Lene Siel.
Meget gerne d. 3. eller 4. dec.
#
13. Sogneindsamlingen 2019. Evaluering.
Ved sogneindsamlingen 2019 blev der indsamlet
Stillingtagen til tovholder for Folkekirkens
12.933 kr. + et beløb på MobilePay.
Nødhjælpsindsamling/sogneindsamling i 2020?
Der nedsættes et udvalg bestående af H.C. og Louise
Krøyer, Egon Kjær Sørensen m.fl. til at arbejde med
sogneindsamlingen 2020.
14. Opfølgning af menighedsmødet d. 28.10.2018.
H.C. Krøyer gennemgik svarene fra menighedsmødet.
Gennemgang af svarene på spørgeskemaerne.
Spørgsmål omkring brug af altervin eller druesaft.
Drøftelse af og stillingtagen til det videre forløb.
Spørgsmål omkring afholdelse af to gudstjenester
hver søndag.
Spørgsmål omkring afholdelse af eftermiddagsgudstjenester om søndagen.
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15. BUF udvalg med flere:
Evaluering af Juleaftensgudstjenesterne.
Stillingtagen til evt. ændringer i forlængelse af
MR evalueringen i januar.
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Spørgsmål omkring kirkekaffe hver søndag.
Spørgsmål omkring afholdelse af kirkegårdscafe.
Mange gode forslag til ting der kan arbejdes med
fremadrettet.
Materialet skal ligge til grund for menighedsrådet
beslutninger senere. Forventes at ske i juni måned.
Julegudstjenesterne blev evalueret på menighedsrådsmødet i januar måned.
Menighedsrådet beslutter, at der i 2019 afholdes 4
# gudstjenester d. 24. december på de sædvanlige
tidspunkter. Der forsøges med flere stole, så vi ikke
skal afvise nogen. Kirkens gøres klar d. 23. december
til julens gudstjenester.

Orienteringer fra:
16. a. Formanden.
1. Budget 2020. OBS: Ønskeliste fremsendes
snarest og senest den 10/4 til JKE.
2. Orientering fra budgetsamråd den 4.4.2019.
3. Klargøring inden d. 1. maj 2019 af Islandsvej 39 til
ny præst. Status?
4. Invitation fra Thisted Kommune til Thy-hackathon.
5. Provstens Nyhedsbrev:
1. Kirkegårdens vedtægter. Gennemsyn om behov
for justeringer efter forberedende budgetsamråd
4/4 og tilbagemelding til PU inden 1. juli 2019.
Udvalg nedsat af kirkegårdsudvalget: MFK, GS
og JKE arbejder med opgaven.
2. Bevaringsværdige gravsten og gravsteder.
Stillingtagen af MR og tilbagemelding inden 1/5
2019 til Thisted Museum. Status?
6. Forløb vedrørende ansættelse af sognepræst i
Thisted-Skinnerup Pastorat. Siden sidst.
7. Plan for stillingsopslag af den ledige præstestilling
I Thisted-Skinnerup Pastorat efter Gitte Ishøys
pensionering afventes fra biskop og provst.

16. b. Præsterne. Orienteringer.

1.Orientering v. Jens Kristian Eriksen.
Budgetønsker fremsendes senest den 10. april.
2. Jens Kristian Eriksen orienterede. Flere
udfordringer fremadrettet. Bl.a. ny ferielov, tjenestemandspension, m.m. 0%´s fremskrivning.
3. Jens Korsgård orienterede. Islandsvej 39 bliver klar
primo maj til indflytning til Benne T. Holwerda med
familie.
4. Orientering v. Jens Kristian Eriksen.
5. Orientering v. Jens Kristian Eriksen.
a. Der er nedsat et udvalg til gennemsyn af kirkegårdsvedtægterne.
b. Kirkegårdsudvalget + kirkegårdsleder tager hånd
om det.
6. Benne Taekele Holwerda starter som sognepræst i
Thisted-Skinnerup Pastorat d. 1. juni 2019. Brev fra
ministeriet modtaget d. 11. april 2019.
Indsættelsesarrangement: Udvalg: Jens Kristian
Eriksen, Ingrid Horslund, Anne-Mette Grønlund
Sørensen + en kirketjener.
7. Orientering v. Jens Kristian Eriksen.
Plan for stillingsopslag er endnu ikke modtaget.
Da Thisted-Skinnerup Pastorat lige har været igennem
et ansættelsesforløb, har sognenes formænd aftalt, at
undlade at afholde et fælles pastorats møde og i stedet
tage udgangspunkt i dette stillingsopslag.
Opslaget gøres klar nu, så materialet ligger klar, når
biskop og provst har meddelt dato for stillingsopslag.
Stillingen bliver ikke med tjenestebolig.
Der nedsættes et udvalg med det formål at tilrette
stillingsopslaget bestående af: Jens Kristian Eriksen,
H.C. Krøyer, Anne-Mette Grønborg Sørensen, Ingrid
Horslund, Gurli Jensen, Benne T. Holwerda, Thomas
Kristoffersen og Jesper Hoffmann.
Anne-Mette Grønborg Sørensen fortalte om de
forestående konfirmationer. Konfirmanderne har
været på tur til Viborg Domkirke. Der arbejdes på
plan for næste års konfirmander. Natkirke fredag d.
31. maj – hvem kan hjælpe? Måske lave en ”let”
model denne gang? ”Kirken er åben.”
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16. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.

16. d. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.

16. e. Udvalgene.
1. Børn-Unge-Familieudvalgsreferat 27.2.2019.
#
2. Aktivitetsudvalgsreferat 12.3.2019.
#
3. Mennesker med særlige behov. Referat 13.3.2019. #
4. Arbejdsmiljøudvalgsreferat 19.03.2019.
#
5. Kirkegårdsudvalgsmødereferat 21.03.2019.
#
6. Diakoniudvalgsreferat 22.03.2019.
#
Drøftelser:
17. Kirkens liv og vækst.
18. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
18. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Konfirmandtilmelding – ny digital
selvbetjeningsløsning.
2. Tag højde for den nye ferielov allerede i år og i
budgettet for 2020.
3. Yderligere vejledning vedr. ansvarsforsikring for
motoriserede/ motordrevne køretøjer, hvor
færdselsloven finder anvendelse.
4. Kursus i databeskyttelse (GDPR).
5. Hvordan håndterer man lokalt den nye økonomiske
situation m.m.
6. Udmelding af betaling til forsikringsordningen 2020
7. Spamkampagne med Ransonware.
8. Den nye ferielov – betydning for folkekirkens
lokale kasser.
18. b. Stiftet:
1. Introkursus for nyansatte d. 8. maj 2019.
2. Sct. Nicolaitjenesten i Aalborg – frivillige søges
samt støtte til tjenesten.
3. Lukkedage i Aalborg Stift.
4. Nyhedsbrev Juridisk Afdeling marts 2019.
18. c. Provstiet:
1. PU mødereferat 5.3.2019.
2. Provstesyn 2019.
18. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Nyhedsbrev fra Samvirkende Menighedsplejer.
2. Bibelselskabet. Tilbud: Påske og pinse og ….
3. DSUK Referat fra årsmøde i Aalborg Stift.
19. Evt.
I ”venteposition” til senere:
• Helhedsplan for Thisted Kirkepark.
• Menighedsmøde 2018. Opfølgning.

Side 3 af 4
Kirsten Haaber fortalte om ”Åbent Hus Gudstjeneste”
Gurli Jensen orienterede om personalesituationen.
Al ferie er på plads. Der vil fremadrettet blive
arbejdet på at udarbejde en ”personalepolitik”.
Gurli Jensen, H.C. Krøyer og Erik Odgaard vil gerne
deltage som repræsentanter fra menighedsrådet
sammen med personalet. Opgaven opdeles i etaper,
som forelægges menighedsrådet til godkendelse.
Alle gartnere er tilbage. Ny elev startet på
kirkegården. Færdig i uge 41 2020.
Medarbejdermøde i maj måned.
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Hvem indleder næste gang?
Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 20 46 87 96 / 97 92 08 23.
Mail: jke@mvbmail.dk
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Ingrid Horslund indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 21.37.

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

