Thisted Kirke
Vestergade 10 - 7700 Thisted
Tlf.: 9792 2471 - E-mail: thisted.sogn@km.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9:00-12:00, torsdag tillige 15:00-18:00
Hjemmeside: www.thisted-kirke.dk.
Bank: Nordea: 5800 – 6273 990 389.

Menighedsmøde søndag d. 26. oktober 2014 kl. 11.30.
DAGSORDEN:
Menighedsmødets obligatoriske elementer.
1. Bagud:
 Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år.
 Redegørelse for sidste års regnskab.
2. Fremad:
 Orientering om den planlagte virksomhed i det kommende år.
 Redegørelse for kommende års budget.
3. Spørgeskema: Hvad synes du er godt/mindre godt?
Kommentarer, forslag fra menigheden til menighedsrådet?
4. Andre programpunkter:
 Sang.
 Frokostanretning, kaffe/te m.m.

5. Evt.
6. Tak for i dag.
Referat:
Ordstyrer - Kirsten Langerhuus
Ad 1. bagud – beretning og regnskab.
Beretning v. formand Jens Kristian Eriksen..
Jens Kristian Eriksen fortæller, at det sidste menighedsmøde blev afholdt i oktober 2013.
Formandens beretning kommer på hjemmesiden.
I punktform omhandler beretningen:
 Kirken blev kalket september 2013 – trænger igen – planlægger at få hele kirken kalket igen
i 2015.
 Dåbsglobe – til placering af dåbslys under gudstjenesten.
 Lyd i koret – et problem under f.eks. julegudstjenesterne. Skulle gerne være løst inden jul.
 Skærmene – der er udarbejdet et skærmregulativ. Dette regulativ genbehandles i MR efter
dette møde.
 Alterbuketter – der er dannet et udvalg på ca. 20 damer, som på skift hjælper med blomster
til alteret.





















Gæstebog – et ønske fra kirkeværterne – stor succes.
Indsamling/kollekt – der indsamles hver søndag. Se kollektlisten på hjemmesiden.
Energistyring i.f.m. klokkespilskabinen.
Handicapadgang i kirken – der ændres nu på højden på dørtrin, samt der indsættes armlæn
ved toiletterne.
Kirkecentret – der er nedsat et kirkecenterudvalg, der arbejder på opgaven.
Islandsvej 39 – bolig for kirkebogsførende præst Line Kjær Nielsen med familie.
Møllevej 65 – bolig for præst Anne-Mette Grønborg Sørensen med familie.
Thisted Kirkegårde – består af 3 enheder.
Helhedsplan for kirkegården – der søges fonde til projektet.
Thisted Museums udvidelsesplaner.
Vestre Kapel – renovering i gang.
Præsteskifte – Anne-Mette Grønborg Sørensen tiltrådte 15. december 2013.
Præsteorlov/præstevikar – Gitte Ishøy havde orlov i 3 måneder i foråret 2014.
Kirketællinger – startede 20. april 2014.
Konfirmandundervisningen i.f.m. ny skolereform – se under præster.
Målrettede tiltag og gudstjenester.
Andre opgaveoverskrifter.
Fest for frivillige – en årlig tilbagevendende begivenhed – fællesskab.
Udvalgene – se nedenstående.

Se hele beretningen på www.thisted-kirke.dk

Regnskab 2013 v. Kirsten Ringgaard.
Kirsten Ringgaard gennemgår regnskabet og revisionsprotokollatet og gør rede for hvordan vi her
ved Thisted Kirke formidler de penge vi har at drive kirke for. Budgettet for 2013 blev udarbejdet
som et 0-budget uden nogen fremskrivningsprocent. Årets overskud er på 544.591,25 kr. - hvilket
sammen med tidligere års overskud giver frie midler på i alt 1.331.509,13 kr. som med provstiets
tilladelse kan anvendes til uforudsete udgifter ved kirke og kirkegård. Hele regnskabet for 2013 vil
senere kunne ses/læses på www.sogn.dk.
Ad 2. fremad
Bygninger v. kirkeværge Jens Korsgård.
Jens Korsgård fortalte bl.a. om følgende:
 Kirkecenter – der bliver igangsat en forundersøgelse af fremtidige muligheder.
 Møllevej 65 er blevet renoveret i forbindelse med ansættelse af vores nye præst Anne-Mette
Grønborg Sørensen.
 Bygninger – den daglige drift.
 Renovering af Vestre Kapel.
Medieudvalget ved Jens Kristian Eriksen.
Jens Kristian Eriksen fortæller fra medieudvalget.
 Kirkeblad – 4 gange årligt.
 Hjemmeside
 Nyhedsbreve
 Sammensætning af udvalget: 3 MR-medlemmer, 1 præst, en kordegn.
 Udvalget har arbejdet med et skærmregulativ i. f. m. brug af de nye digitale tavler i kirken.
Regulativet skal revideres efter dette møde d. 26. oktober 2014.

Aktivitetsudvalget ved Kirsten Langerhuus.
 Kirsten Langerhuus beretter om aktivitetsudvalgets arbejde. Herunder bl.a. sogneaftener og
kirkeværter. Kirsten takker de trofaste kirkeværter – der har været mange besøgende (2500 –
3000) i kirken i sommeren 2014. I 2015 udvides tidsrammen for åbning hvor kirkeværter er
til stede. Gæstebogen der ligger i kirken har været en stor succes.
Sognemedhjælper Ester Jørgensen
 Natkirke – 2 gange om året i.f.m. ”By Night” i Thisted. Præst Anne-Mette Grønborg
Sørensen deltager som præst. Sidst var der omkring 120 mennesker i kirken til natkirke.
Næste gang er d. 12. december 2014.
Børne-famileudvalget v. Kirsten Agger
Kirsten Agger beretter om nogle af de mange gøremål der er ved Thisted Kirke.
 Babysalmesang – stor tilslutning.
 De små synger – videreførelse af babysalmesang.
 Børnetime – hverdagsgudstjenester – mange deltagere.
 Ønske om tilbud til gamle minikonfirmander – p.t. er der løb for nuværende 4. klasser.
 Folkekirkens Feriehjælp – 6 familier afsted i 2014.
 Børnekulturnat 2014 – ”Hat og briller” – stort antal besøgende.
 Salmesangsprojekt for de lokale skoler med Svende Grøn i Thisted Kirke.
 Altid brug for frivillige til de mange aktiviteter.
Musikudvalget ved Anne-Kirstine Nysted.
 Der er mange oplevelser for menigheden og andre ved Thisted Kirke.
 Thisted Kirkes Drenge-mandskors deltagelse ved gudstjenesterne – korsang – motet m.v.
 Samarbejdet med Aalborg Symfoniorkester omkring koncerter m.v.
 Samarbejde med det nye musikkens hus i Aalborg.
 Der arrangeres ca. 30 koncerter årligt – bl.a. 8 sommerkoncerter.
 Der arbejdes på koncertrækken for 2015.
 Klokkespilskoncerter – der er nu 48 klokker i klokkespillet. De sidste blev opsat i 2012 med
støtte fra Bornerup fond.
 Musikudvalget håber at se mange til de kommende koncerter i Thisted Kirke.
Præsterne ved Line Kjær Nielsen og Anne-Mette Grønborg Sørensen
Line Kjær Nielsen og Anne-Mette Grønborg Sørensen fortalte bl.a. om følgende:
 Konfirmandundervisningen i forhold til den nye skolereform. Præsterne har eleverne 7
gange før efterårsferien samt nogle gange før påske. Der er desuden 2 hele dage i løbet af
året for alle 7. klasser samt enkelte dage i løbet af året med pilgrimsvandring – overnatning –
tur til Aalborg m.m. Spændende med nye former.
 Konfirmandværter er en stor succes. God oplevelse for begge parter.
 Godt samarbejde de 3 præster imellem.
 Meget arbejde i det daglige. Mange begravelser i sognet. Der inviteres til kaffe på
kirkegården d. 10. december 2014, hvor man kan ”snakke”.
 Anne-Mette Grønborg Sørensen føler at de er blevet godt taget imod af alle her i Thisted
Sogn.
Budget 2015 ved Kirsten Ringgaard
Budgettet for 2015 er udarbejdet som et 0-budget uden nogen fremskrivningsprocent, så det giver
udfordringer at få det hele til at gå op. Ligningsbeløbet er på 8.763.637 kr. Der skal hvert år spares
og rationaliseres, så vi får det bedst mulige ud af de ligningsmidler vi får ved Thisted Sogn.

OPSAMLING fra gruppearbejdet – efter frokost.
AD 1 – bedste oplevelse ved Thisted Kirke
Flot stykke arbejde der udføres i kirken.
Tak for det store arbejde der bliver gjort. Menighedsrådet roses for de mange tiltag og for
samarbejdet i menighedsrådet.
AD 2 – ønsker til kirkelige aktiviteter
Kan man gøre noget for flygtninge?
AD 3 – Klokker, skærme, klokkespil m.m.
Skærmene i kirken. Savner oversigt over de salmer der skal synges. Evt. i højre eller venstre side
eller som den første slide. Kan man ud for præ- og postludium på skærmene, skrive hvad det er der
spilles?
AD 4 – Hvad kan vi gøre, så der kommer flere i Thisted Kirke.
Små forandringer under gudstjenesten – brug af skærme, spændende tiltag m.m. men ”med måde”.
AD 5 – Andet
Tak for godt kirkeblad og nyhedsbreve.
Hvad er ”Babysalmesang” og ”Engledag”? Ester Jørgensen og Kirsten Langerhuus fortæller.
Adgangsforhold til kirkecenter. Det er vanskeligt for gangbesværede. Døren ved slisken kan stå
åben ved arrangementer.
Kirkekaffe – kan det rykkes lidt i ind den nederste del af kirken evt. bruge dåbsværelset.
God ide med pavillon til pårørende ved kirkegården.
Brug af alkoholfri vin/druesaft i kirken?
Julehygge for ældre her ved kirken.
Referent: Jesper Hoffmann

