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MENIGHEDSRÅDSMØDE
Tirsdag d. 20/10 2020 kl. 19.00.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Bjarne Nielsen, Benne T. Holwerda, Ingrid
Horslund, Jens Peter Knudsen, Kirsten Ringgaard.
Stedfortræder: Irma Munkholm Skinnerup.
01. Projekt Thisted Kirkecenter.
a. Stillingtagen til viderebearbejdningen af
kirkecenterbygningen og det nære område.
#
b. Stillingtagen til viderebearbejdningen af plan
for kirkeparken.
#
c. Referat fra bygherremøde 03.
#
d. Andet?

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

Referat/beslutninger
Punkt 1a:
Bemærkninger til konkurrenceprojektet. Mere præcis
detaljering, når lokalplanen for kirkeparken er godkendt.
Parkeringsareal og fodgængersti til kirken:
Det anbefales at adskille fodgængere og kørende gennem
et materialeskift.
Udearealerne:
Der etableres belagte arealer langs facaderne som ved
kirken. Regnvandsopsamlingen sker i den belagte zone
under kirkecentrets udhæng.
Facadeudtrykket:
For at knytte kirkecentret tættere til kirken, foreslås, at
teglstenene pudses hvide som kirken. Det er også ønsket
at begrænse glasarealet. Hovedindgangen markeres
tydeligere med faste dørpartier, der som i kirken, holdes i
en mørk farvetone tæt på dyrehaverød.
Planen:
Ved at spejlvende planløsningen af kordegnekontorerne,
opnås en synligere adgang med skranke ret for. Der
foreslås trægulve i stuer, sale og kontorer, samt tegl eller
natursten på gangarealer og torv.
Menighedsrådet beslutter at følge ovenstående.
Bemærkninger/ændringerne/tilretningerne til projektet
sendes ad tjenstlig vej til Aalborg Stift via Thisted
Provsti.
Punkt 1b:
Evalueringspunkter indarbejdet i tilrettet helhedsplan.
Fodgængersti mellem kirke og kirkecenter.
En ny hækbeplantning ved parkeringspladsen.
Cykelparkering ved indgangen til kirkeparken.
Mindre pladsdannelse mellem kirke og kirkecenter
skaber plads til afsætning for biler og mindre busser.
Træerne, der danner ”cirkelbeplantningen”, er udtyndet.
Den cirkulære terrænregulering er ændret.
Der er skabt plads til udendørsophold i forbindelse med
Store Sal.
Gravminder og lapidarium er samlet i det sydøstlige
hjørne.
Området omkring Museet er tænkt ind i sammenhæng
med Kirkeparken.
Fayes Gravminde får selvstændig placering udenfor
lapidariet.
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Knakkergaards gravsted placeres ved indgangen til det
nye kirkecenter – til højre mod Frederiks Torv.
Menighedsrådet beslutter at følge ovenstående.
Bemærkningerne/ændringerne/tilretningerne til projektet
sendes ad tjenstlig vej til Aalborg Stift via Thisted
Provsti.

02. Evt.

Venlig hilsen

Punkt c.
Orientering fra bygherremøde 03 afholdt d. 8. oktober
2020.
Punkt d:
Intet.
Jens Korsgård Larsen: Orientering om AV-projekt –
streaming af gudstjenester. Jens Korsgård holder møde d.
21.oktober 2020 med firmaet, der skal lave det, omkring
projektet – økonomi, muligheder m.m.
Mødet sluttede kl. 19.45.

Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 20 46 87 96 / 97 92 08 23.
Mail: jke@mvbmail.dk
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