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MENIGHEDSRÅDSMØDE

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

Torsdag d. 4/11 2021 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Irma Skinnerup, Jens Peter Knudsen.
Stedfortræder:
01. Indledning ved H.C.Krøyer.
02. Godkendelse af referatet fra oktober 2021.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 23/11 MR 2/12 2021 kl. 17.00.

05. Samtaleorientering med organister.
a. Rytmisk musik i kirken.
b. Orgel/klaverledsagelse i kirken.

Beslutninger: Punkt 06-12:
06. Budgetkvartalsrapport 2021 3.kv.
FU indstiller til godkendelse.

##

H.C.Krøyer indledte med at referere til en artikel fra
Kristeligt Dagblad om fortidige handlinger.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt. Der tilføjes et punkt 8A.
Mødedatoer taget til efterretning. MR-mødet d. 2. december starter kl. 17.00. Gurli Jensen melder afbud til
MR-mødet d. 2. december.
Menighedsrådet havde en konstruktiv dialog med
organisterne Niels Granvig og Svend Ole Kombak om
rytmisk musik´s plads i kirken samt omkring brug af
orgel og klaver ved tjenester i kirken. Emnet er bl.a.
kommet frem p.g.a. ønske fra menighedsrådet, menigheden og til sidste MR-valg på opstillingsmødet.
Gudstjenester: Niels Granvig talte om musikken til
de nye salmer. En del nye salmer egner sig ikke til
fællessang. Svært med fællessang med klaverledsagelse. Klaveret kan bruges ved særlige gudstjenester, f.eks. børnetimer, familiegudstjenester og mindre
handlinger. Svært at „bevæge sig væk“ fra koret som
organist.
Ide: Kunne kisteorglet i koret evt, erstattes af et lille
flygel? Vekselvirkning mellem orgel og klaver eller
en hel gudstjeneste med klaver? Kan man bruge andre
instrumenter?
Præsterne og organisterne forsøger nye veje ved bl.a.
fastelavnsgudstjenesten i februar 2022 og ved børnetimer og evaluerer det efterfølgende.
Koncerter: Koncertrækken i 2022 vil indeholde mere
rytmisk musik. Punkt på næste MR-møde.

Kasserer Jens Kristian Eriksen gennemgik rapporten.
Årsagen til at resultatet ved udgangen af 2. kvartal er
faldet fra 1.919.920 til 611.140 ved udgangen af 3,
kvartal forklares i en note til Thisted Provsti.
Menighedsrådet følger indstillingen fra FU og godkender budgetkvartalsrapporten for 3. kv. 2021.
07. Stillingtagen til kollektlisten for kirkeåret 2021Menighedsrådet følger indstillingen fra FU og god2022. FU indstiller til godkendelse.
# kender kollektlisten for kirkeåret 2021-2022 med
følgende bemærkninger: Søndag d. 27. december
2021 udgår – Blå Kors indsamling d. 14, april i stedet.
Mandag d. 6. juni 2022 er der fælles provstigudstjeneste.
08. Thisted Kirkecenter.
a. Menighedsrådet tager som FU svaret fra PU om
a.) Svar fra PU omkring ansøgning om budgetforbudgetforhøjelse til efterretning. Der udarbejdes færhøjelse.
# dige tegninger fra arkitekten, som er klar ca. maj
FU tager svaret fra PU til efterretning med tilfredshed. 2022, hvorefter licitationen aftales med PU.
b.) Svar fra Stiftet vedr. Kirkeparken.
#### Efterfølgende tager PU stilling til den endelige finan-
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FU tager svaret til efterretning. Sagen indgår i det
samlede anlægsprojekt.
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siering.
b. Menighedsrådet tager som FU svaret fra Aalborg
Stift, kirkegårdskonsulenten, bygningsinspektøren og
Nationalmuseet til efterretning. Sagen vil indgå i det
samlede anlægsprojekt.
08A. Tilbageførsel af likviditet til PU.
Menighedsrådet beslutter at tiltræde anmodningen fra
Stående likviditet omkring det nye kirkecenter skal
PU om at tilbageføre det beløb på 3.760.519 kr., som
”ud at arbejde”, så vi ikke skal betale negative renter.# Thisted Kirke i 2018 fik til finansiering af Thisted
Kirkecenter. Pengene skal bruges til andet byggeri i
provstiet. Det skal bemærkes, at Thisted Provstiudvalg fortsat står bag opførelsen af Thisted Kirkecenter
og finansiering af dette.
09. Stillingtagen til om kontaktpersonen principielt
Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU,
skal være medlem af FU?
om at den til enhver tid valgte kontaktperson er medFU indstiller, at den valgte kontaktperson er medlem
lem af FU. Forretningsordenen tilrettes.
af FU. Forretningsordenen tilrettes.
10. Stillingtagen til Formål 7000: renter stiftslån
Menighedsrådet beslutter at ansøge provstiudvalget
77.500 kr. Skal PU ansøges som sidste år om tilladelse om at overflytte beløbet på 77.500 kr.
til at overføre beløbet til nyt kirkecenter?
(renteudgifter/stiftsmiddellån) til anlæg til projekt nyt
kirkecenter. Kassereren sender ansøgning til provstiet.
11. Julehjælp i kirken d. 24. december:
10.00 Kirketjener: Jens Peter Knudsen.
10.00
Hjælpere: Ingrid Horslund, Jens Kristian Eriksen.
13.00
13.00 Kirketjener: Bent Bisgaard.
14.30
Hjælpere: Irma Skinnerup, Ingrid Visby.
16.00
14.30 Kirketjener: Stine Holm Lauridsen.
Hjælpere: Ingrid Horslund og Mona Klit finder frivillige.
16.00 Kirketjener: Stine Holm Lauridsen.
Hjælpere: Ingrid Horslund og Mona Klit finder frivillige.
12. Stillingtagen til før julearrangement? Udvalg!
Menighedsrådet beslutter, at der afholdes et julearrangement kl. 18.30 torsdag d. 2. december lige efter
MR-mødet - med påhæng. Udvalg: Ingrid Horslund,
Irma Skinnerup, Sonja Gøttrup, Anne-Mette Grønborg Sørensen.
13. MR-lovens § 11 + § 9. Valg til de forskellige
Forslag: Hans Christian Krøyer.
poster. (Punkterne 13-19) Valg af formand (MR loven H.C. Krøyer enstemmigt genvalgt.
§ 11.1)
14. Valg af næstformand (MR loven § 11.2)
Forslag: Henry Højberg Nielsen og Mona Klit.
Mona Klit trækker sig.
Henry Højberg Nielsen enstemmigt genvalgt
15. Valg af kirkeværge (MR loven § 9.1)
Jens Korsgård Larsen enstemmigt genvalgt.
16. Valg af kasserer (MR loven § 9.2)
Jens Kristian Eriksen enstemmigt genvalgt.
17. Valg af kontaktperson til kirkefunktionærerne
Forslag: Gurli Jensen.
(MR loven § 9.5)
Gurli Jensen enstemmigt valgt.
18. Valg af bygningskyndig (MR loven § 9.8)
Forslag Jens Peder Knudsen og Geert Stentoft.
Geert Stentoft: 9
Jens Peter Knudsen: 2
Blanke stemmer: 1
Geert Stentoft valgt til bygningssagkyndig.
19. Valg af underskriftberettiget person (MR loven § Ingrid Visby enstemmigt genvalgt.
9.9)
20. Formandsorienteringer:

A,Invitation til bispevielse 12. december 2021. Mona
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Klit Østergaard deltager fra Thisted Sogns Menighedsråd.
Anne-Mette Grønborg Sørensen. Mange begravelser
for tiden. Benne Taekele Holwerda orienterede omkring konfirmandstart.
Mona Klit takker af som kontaktperson.
Jens Korsgård orienterede om forgyldning af kuplen
på tårnet. Positiv tilbagemelding fra Thisted Håndværkerforening, der vil afholde hele udgiften på
40.000 kr. Thisted Sogn Menighedsråd betaler i første
omgang, hvorefter regningen sendes til Håndværkerforeningen. Kirkeværgen orienterer kordegn
Bodil Lundager og kasserer Jens Kristian Eriksen
skriftligt om sagens akter. Sendes ud sammen med
referatet.
Jens Korsgård orienterede om det videre forløb med
Det Nye Kirkecenter frem mod maj 2022. Navne på
nøglepersoner fra arkitektfirmaet der skal stå for projektet.
LED-pærerne kan ikke bruges i kandelaberne, da de
ikke er dæmpbare.
Gartnerne i fuld gang med grandækningen på kirkegården. Drenge-Mandskoret på musikrejse til Canada
i sommeren 2022.

21. Præsterne. Orienteringer.

22. Kontaktpersonen. Orienteringer.
23. Kirkeværgen. Orienteringer.

24. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.

25. Udvalgene:
a.) Aktivitetsudvalgsreferat 6-10-21
b.) Byggeudvalgsreferat 30-8-21
c.) Byggeudvalgsreferat 14-9-2021
d.) Musikudvalgsreferat 14-10-2021
f.) Kirkegårdsudvalgsreferat 8-9-2021
g.) Kirkegårdsudvalgsreferat 13-10-2021
26. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
Drøftelser:
27. Kirkens liv og vækst.
28. Evt.

#
#
#
#
#
#
Mona Klit sidder i udvalget for ”Kirkens liv og
vækst” i Landsforeningen af Menighedsråd.
Gurli Jensen omkring flagstangen ved kirken. Kan der
laves et andet system. Kirkeværge Jens Korsgård undersøger sagen.
Anne-Mette Grønborg Sørensen omkring de emner/ønsker der kom op på menighedsmødet. Tages op
på et senere MR-møde. Se referat fra menighedsmødet.

Hvem indleder næste gang?
Ingen indledning 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

Mødet sluttede kl. 22.34.

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

