Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 3/12 2020 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Sonja Gøttrup, Benne Taekele Holwerda,
Henry Højberg Nielsen
Stedfortræder: Dorte Nielsen, Janni Vestergaard Rask
01. Indledning ved Ingrid Horslund.

02. Godkendelse af referater fra
november- og konstitueringsmødet.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 22/12. MR 7/1 2021.
Beslutninger: Punkt 05-11:
05. Stillingtagen til anvendelse af juledug på
Tidspunkter i kirken i december.
#
Forslag til, hvordan vi gør det: Alternativ til en
gudstjeneste, ensrettet trafik ved at komme ind i
kirken og op ad midtergangen og ud af sideskibet.
Det er betinget af, at nogen styrer det.
FU indstiller som foreslået.

06. Stillingtagen til ansøgning om julebanner.
#
FU indstiller ansøgning til godkendelse.
07. Stillingtagen til ansøgning om printer til
præstekontoret på Lilletorv.
#
FU indstiller, at der skal være adgang til printer
evt. printer fra fraflyttet præst en mulighed.
08. Stillingtagen til brev fra Thisted Kommune om
offentliggørelse. Forslag til lokalplan 1-031,
Toldbodgade 4, ekstra etage, byggehøjde på 15 m.#
FU indstiller, at formand HC og kirkeværge ser på
sagen i bybilledet i forhold til kirken inden MR.
09. Hvordan gennemfører vi advents- og
Julegudstjenesterne i denne Corona tid?
Information om forslag fra FU om brug af billetter.

10. Stillingtagen til behov for hjælp til
juleaftensgudstjenester?
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MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Ingrid Horslund indledte med at se tilbage på sidste
års hyggelige julekomsammen. Dette arrangement er
p.g.a. Corona-situationen desværre aflyst i år.
Til sidst læste Ingrid en lille sjov historie om julen.
Begge referater godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning.
Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU,
om køb af juledugen.
Anvendelse af juledugen kunne måske imødekomme
at mange ikke kan komme i kirke d. 24. december.
Forslag: Der er åben i kirken i uge 51 man.-fre. og
uge 52 man.-tirs. 15-17. Præst Anette Udmark er
tovholder for projektet. Frivillige ønskes til hjælp.
Forslag: Juledugen kan blive liggende til søndagens
gudstjenester, men ikke til kirkelige handlinger.
Menighedsrådet følger indstillingen fra FU om at
købe et julebanner.
Menighedsrådet beslutter, at der indkøbes en printer
til præstekontoret på Lilletorv.

Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU
Formand og kirkeværge har set på sagen, og tilbagemeldingen til menighedsrådet er, at der ingen bemærkninger er til sagen herfra.
Til julegudstjenesterne d. 23. december og 24.
december skal man have en billet. Billetterne uddeles
gratis efter gudstjenesterne de 4 søndage i advent,
samt på kirkekontoret. For at tilgodese så mange som
muligt, udleveres der højest 4 billetter pr. gang. Der er
annonceret om dette i kirkebladet, på hjemmesiden, i
nyhedsbrevet, under meddelelserne ved gudstjenesterne og på gitteret uden for kirken.
Hjælp til udlevering af billetter om søndagen:
Søndag d. 6. december:
Geert Stentoft hjælper.
Ingen børne- og skolegudstjenester i år. Der er lavet
optagelse af gudstjeneste, som forevises på skolerne
d. 18. december.
23-12 kl. 14.00: Ingrid Horslund
24-12 kl. 10.00: Jens Kristian Eriksen – Ingrid
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11. Stillingtagen til arrangementer og aktiviteter i
denne Corona tid de næste måneder set i lyset af
de seneste udmeldinger fra myndighederne?
Orienteringer fra:
12. a. Formanden.
1. Orientering om administratorrolle af systemerne
under MR.
2. Status for projekt livestreaming.
3. Hilsen til fratrædende MR medlemmer.

12. b. Præsterne. Orienteringer.

12. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.
12. d. Kirkeværgen. Orienteringer.

12. e. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.

12. f. Udvalgene.
1. Brugerne af kælderlokale. Mødereferat 16.11.20. #
Drøftelser:
13. Kirkens liv og vækst.
14. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
14. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. En opfordring til samarbejde m.m.
2. Ny ændringsbekendtgørelse, der giver mulighed for
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Horslund
24-12 kl. 13.00: Geert Stentoft – Ingrid Visby.
24-12 kl. 14.30: Bent Bisgaard m. fl.
24-12 kl. 16.00: Sonja Gøttrup – Irma Skinnerup.
Der laves skilte med oplysning om at der kræves
billet.
Anette Udmark skaffer skilte til hjælperne, så de kan
genkendes.
Ingrid Horslund laver en liste sammen med kirketjenerne om hvilket arbejde man skal hjælpe med på
dagen.
De involverede parter kommer med forslag til hvornår
de enkelte aktiviteter kan starte.

Der vælges en formand for de enkelte udvalg. Det enkelte udvalgs selvstyre understøttes og fremhæves ved
at der hver måned udleveres en oversigt over udvalgets konti.
1. Formand H.C. Krøyer, kontaktperson Mona Klit og
kordegn Jesper Hoffmann er tildelt adgang til den fortrolige postkasse. Adgang til bl.a. Nordea skal overdrages til nye personer. Der arbejdes videre med
andre tildelinger.
2. Jens Korsgård orienterede. Udgiften til projektet
var for høj – skal i udbud. Der arbejdes videre med
opgaven.
3. Orientering ved formanden.
Anne-Mette Grønborg Sørensen takkede for samarbejdet med den afgående formand og kontaktperson.
Der uddeles 10 julepakker her op til jul fra kirken i
samarbejde med Thisted Kommune.
Mona Klit er ved at blive”oplært” af Gurli Jensen.
Jens Korsgård orienterede om udskiftning af pærerne i
kirken. De indkøbes i 2020.
Der laves lidt småkalkning i kirken inden jul.
Der er igen vandindtrængen i Mandskabsbygningen.
Ny gulvaskemaskine er ankommet, og kirketjenerene
er instrueret i brugen,
Der er afholdt kalendermøde for personalet i kirkecentret. Gartnerne er færdige med granpyntningen, og
4 af dem går på vinterorlov d. 11. december 2020.
Drenge-Mandskoret afholder koncerter i Teutonersalen i år p.g.a. Corona. Billetter købes på billetnet.
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midlertidig fravigelse af regler om det
konstituerende møde.
3. Nyheder fra delegeretmødet, m.m.
14. b. Stiftet:
1. Personalenyt – Ny bispesekretær i Aalborg Stift.
2. Aalborg Stiftsbog 2020.
3. Introkurser for nyansatte d. 11. maj 2021.
4. Vedr. smitteudviklingen Nordjylland.
Biskoppernes fælles brev06.11.2020
5. Delvis genåbning i Nordjylland.
Biskoppernes fællesbrev 16.11.2020.
6. Opdatering af restriktioner i forbindelse med
nedlukning. Biskoppernes fællesbrev 17.11.2020.
7. Vedr. Ophævelse af de særlige restriktioner i de 7
nordjyske kommuner.
Biskoppernes fællesbrev 19.11.2020.
8. Yderligere lempelser i de 6 kommuner i
Aalborg Stift. Brev 19.11.2020, Helle Hindsholm.
9. Aalborg Stiftsbog 2020.
14. c. Provstiet:
1. Provsten orienteringer om Corona situationen
den 6/11, 10/11, 14/11, 16/11, 19/11 2020.
2. PU mødereferat 04.11.2020.
14. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. WeShelter, tak for høstoffer.
2. Danmission. Hjælp med at bringe håb til Beirut.
3. Julebanner 2020, tilbud.
4. Bibelselskabet. Velkommen til et nyt kirkeår.
15. Evt.
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Jens Peter Knudsen omkring skilte foran kirken ved
begravelser.
Hvordan kommunikerer vi Thisted Kirkes aktiviteter
ud til menigheden, så den også rammer de unge?
Medieudvalget arbejder videre med problemstillingen.
Intern kommunikation i organisationen blev diskuteret. Hvordan orienteres menighedsrådet af medarbejdere og udvalg?

I ”venteposition” til senere:
1. Helhedsplan. Thisted Kirkepark.
2. Stillingtagen til Nationalmuseets
Besigtigelsesrapport fra 23.01.2017. MR 10, 2017,
FU 27.11.2018.
3. Kirkedige projekt Gl. Kirkegård ved kirken.
4. Udskiftningsplan af LED pærer i kirken?
Hvem indleder næste gang?
H. C. Krøyer
Hundborgvej 42
7700 Thisted.
Tlf.: 97 92 04 60 / 40 37 31 37
Mail: h.c.kroyer@post11.tele.dk

Mona Klit indleder næste gang.

Mødet sluttede kl. 20.58.

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

