Beretning for 2014/2015 søndag d.25.oktober 2015 efter højmessen.
Vort sidste menighedsmøde holdt vi i også sidste weekend i oktober 2014. Jeg vil supplere min
beretning med fotos, så det ikke bliver ord det hele.
Menighedsrådet består af 3 lister efter menighedsrådsvalget i november 2012:
Ungdomslisten med 9 valgte, men Birgit Mikkelsen er rejst fra byen derfor nu 8, Ingen suppleanter.
Sognelisten med 4 og Socialdemokraterne med 1.
Hertil kommer vore 3 præster, 1 medarbejdervalgt repræsentant, så vi er 17 i alt resten af denne
valgperiode.
Vore møder er offentlige og er normalt den 1. torsdag i måneden med start kl. 19.00.
MR Loven: § 1 stk. 2:
Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
Jeg vil efter en kort opfølgning fra sidste menighedsmøde gå videre med ”bygninger og
anlægssagerne” i en kort udgave/ overskrifter.
Kirkeværge Jens Korsgård har mulighed for at gå mere i dybden senere.
Det sidste halve år.
Men inden da vil jeg kort sige, at specielt for det sidste halve år har været præget af organist og
kantor Preben Nørgaard Christensens tragiske bilulykke den 28.april og dødsfald den 12.maj. Noget
som vi alle fortsat er dybt berørte af. Siden da har det med at have gensidig vikarforpligtelse fået en
ny betydning for mig. Det handler ikke kun om alene at tage tjenester for hinanden, men også at
have indsigt i hinandens arbejdsområder, kalender, men også et sted, hvor diverse koder kan findes.
Vi skulle gennem en del møder pludselig finde ud af en masse ting, som Preben havde stået for.
Korets videreførelse? Hvem og hvordan med kort varsel, så koret ikke gik i opløsning?
Det lykkedes at få kontakt med en dygtig person i københavnsområdet Sigrid Damsager, som
lavede luft i sin kalender, så hun kunne tage til Thisted og øve med koret fra maj til hen i september.
Vi skulle have fundet organistvikarer til gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger, dåb, vielser,
begravelser m.m., så Svend Ole Kombak ikke skulle stå alene med de mange opgaver, sommerferie
m.m.
Vi skulle have lavet stillingsopslag og ansøgningsperiode hen over sommeren.
Det lykkedes, og vi kunne byde Niels Granvig velkommen som organist og kantor ved Thisted
Kirke den 1.oktober, og det kan vi også gøre her.
Velkommen Niels.
Opfølgning fra sidste menighedsmøde:
Kirkekaffe efter højmessen. Menighedsrådet har besluttet, at man kan rykke ind i sideskibet.
Der arbejdes på at tilbyde kirkekaffe hver søndag.
Skærmene i kirken. Her er opsætningen blevet justeret ud fra de ønsker, som fremkom på sidste
menighedsmøde. Bl.a. med salmeoversigt. Nogle ville gerne have dem stående i vestre side, andre i
højre side. Jesper Hoffmann løste opgaven med at placere dem forneden.
Alkoholfri/druesaft til nadver har været på flere møder. Præsterne kan selv fortælle om status pt.
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Bygninger og anlægssagerne:
Thisted Kirke.
Tårnet er lige blevet kalket efter ”Skinnerup” modellen. Nationalmuseet kikkede forbi i juni.
Vi har netop for få dage siden modtaget en rapport, som vi også skal bruge for at søge ekstra midler
i provstiet til samme behandling af resten af kirken i 2016.
Mandskabsbygning 5 år.
Fylder snart 5 år. Byggeriet er afleveret den 16.11.2010.
Arkitektfirmaet er lukket. Hovedentreprenøren er gået konkurs.
Vi har haft arkitektgennemgang af bygningen. Der er flere problemer, som snarest skal løses.
Vestre Kapel.
Vestre Kapel. Ændring til fjernvarme for at få plads til større kølerum med plads til 8 kister.
Møde med Thisted Provsti d. 16.juni. Notat fra mødet:
Vedr. kapelbygningen tilkendegav menighedsrådet, at man gerne ser kapelbygningen indrettet med
ny varmeforsyning samt udvidelse af kølekapacitet til mindst 6, gerne 8 pladser, således at disse i
sommerperioden kan stå til rådighed for andre sogne, når der måtte være behov.
I forlængelse af dette, opfordres menighedsrådet til snarest at udarbejde projektforslag vedr.
kapelbygningen. Forslaget fremsendes ad tjenestevejen til godkendelse i Aalborg stift, dvs. til
godkendelse i Thisted Provsti, som fremsender til videre godkendelse.
Menighedsrådet har sat arkitekt på opgaven og håber på, at sagen kan komme på menighedsrådets
dagsorden på mødet d. 5.november.
Kirkegårdsdiger.
Syd diget på den gamle kirkegård ved kirken har været på syns rapporterne siden 2006. Provstiet
har lavet en pulje til kirkegårdsdiger i provstiet for om muligt at få et samlet tilbud af kompetent
firma til denne opgave. Vi har ansøgt om at få andel i puljen.
Kirkegårdsanlæg.
Landskabsarkitekt Hanne Egebjergs plan for de nordre afdelinger på Vestre Kirkegård.
Begravelsesform i kendt plæne. Både anlæg for urner og anlæg for kistebegravelser.
Litauiske flygtninge. Gravstene fra deres grave er samlet.
Helhedsplan for kirkegården her ved kirken.
Det er en sag, som startede for ca. 10 år siden. Det er en lang proces. Man skal væbne sig med
tålmodighed. I december 2013 fik vi en betinget godkendelse fra Stiftet på mere venlig
flisebelægning på stierne, ekstra parkeringspladser (12). (Vi havde søgt om 16 i alt) og plads til
cykler, men vi skal fortsat selv finde midler via ansøgninger til fonde. Vi har indtil nu ansøgt 11
fonde. Endnu uden held. Vi har selv hensat 350.000 kr., og vort håb om at finde fondsmidler er ved
at være slukket. Vore stier trænger til hjælp. Igangsætning afhænger af et andet projekt.
Kirkecentret.
Forholdene i kirkecentret er ikke optimale. Forholdene er fyldigt beskrevet og sendt til Thisted
Provsti. Thisted Provsti ønskede et møde med os i maj 2014. Vi havde et nyt møde i juni 2015 efter,
at vi havde indsendt forslag til rådgivningsaftale med arkitekt.
Notat fra mødet 16.juni 2015: Vedr. det første er vi nu enige om procedure vedr. projekt Thisted
Kirkecenter, - at alle muligheder skal undersøges, inden menighedsrådet lægger sig fast på hvilket
projekt, man går efter. Om det er renovering, køb af alternativ bygning eller nybyggeri.
Vi har fået 500.000 kr. i budget 2015 og søgte flere penge til budget 2016, men fik ingen.
Studietur til kirkecentre i foråret, hvor vi besøgte 3 kirkecentre og fik en masse indtryk med hjem.
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Som jeg sagde forleden på medarbejdermødet: Jeg er dog rimelig optimistisk med hensyn til vort
kirkecenterprojekt. Måske bliver det 2018/2019.
Det er dog altafgørende, at vi bevarer en god dialog med provstiudvalget, som sidder med ”nøglen
til pengekassen” til et nyt kirkecenter. Derfor bliver det spændende at følge arkitektens videre
rådgivning.
Provstesynet.
Provstesynet d. 2.juni i blæst og regn, så vi fik mulighed for at afprøve vore bygningers tæthed.
Lugen ved klokkespillet. Når det regner og blæser en stiv kuling fra syd, så skal lugen være lukket.
Kirkegårdsdiget vurderes grundigt af arkitekten.
Knakkergårds gravsted er fredet. (Manden der faldt ned fra kirketårnet og blev slået ihjel.)
Islandsvej 39.
Her bor vores kirkebogsførende sognepræst Line Kjær Nielsen med sin mand Per og 4 børn.
Det er et børnevenligt hus i en god stand beliggende på en lukket vej tæt ved børnehave og skole.
Møllevej 65.
Her bor Anne-Mette Grønborg Sørensen sammen med sin mand Egon, efter at de her i sommer fik
solgt deres ejendom. Synet her gav et tydeligt bevis på, at stuevinduet ikke kan holde vandet ude
ved kraftig blæst fra syd. Arkitekten dømte vinduet til udskiftning.
Besøg af Arbejdstilsynet d. 25.juni:
2 påbud:
Beredskabsplan i forbindelse med evt. traumatiske hændelser. Plan forelagt er allerede godkendt.
Sikre mod nedstyrtning ved færdsel på trappe i kirketårn.
Grøn smiley til kirkegården for beredskabsplanen her.
Andet:
Kirkegårdscafe 2 gange årligt i mandskabsbygningen.
Næste gang er onsdag den 16.december kl. 13.00
Kolonihaverne Halden.
Her har de enkelte grunde fået husnumre tildelt af Thisted Kommune.
Medarbejdermøder. Opgaver og samarbejde.
Vore forskellige arbejdspladser vises frem for kollegerne.
Ny medarbejderrepræsentant valgt på sidste møde blev kordegn Jesper Hoffmann.
Prøvet noget nyt i 2015:
Thy Rock koncert med Die Herren Kirkekoncert. I kirkebladet havde vi flere positive reaktioner på
koncerten.
Konfirmander sovet i kirken.
Skærtorsdags spisning.
Hvad mener menigheden om det?
På vej:
Folkekirkens Familiestøtte. Besøg af Leif Sondrup. Mere måske senere af Kirsten Agger.
Førstehjælpskursus Hjertelungeredning for ansatte og MR medlemmer. Begrænset antal deltagere.
Overvejes:
Skal vi på Facebook? Hvad siger I som menighed?
Er vores hjemmeside sammen med vore nyhedsbreve et godt alternativ i formidling?
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Kirketællinger.
I foråret 2014 kom biskoppen på besøg i provstiet, og der blev indkaldt til et møde i kirkecentret
vedrørende instruktion i kirketællinger, som startede Påskedag 2014.
Lidt statistik i den anledning (Perioden: 20/4 – 31/12 2014)
Gudstjenester
9.186 deltagere
Højmesser
3.169
Koncerter
1.968
Vielser/velsignelser
988
Bisættelser
4.524
Begravelser
2.106
Total
27.361
Skolereformen.
Udfordringer for konfirmander og minikonfirmander med nye mødetider m.m.
Det kan præsterne selv fortælle mere om.
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget 2016.
Ud over søndagsgudstjenesterne kl. 8.30 og 10.00 sker der en masse aktiviteter hen over ugen
målrettet bestemte grupper.
Opdeling efter alder og/eller særlige behov og fællesskab i uprioriteret rækkefølge:
Babysalmesang
De små synger. En ny aktivitet, som startede efter sommerferien 2013.
Børnetime med efterfølgende fællesspisning.
Ungdomsgudstjeneste.
Åbent-hus gudstjenester
Sentudviklede og udviklingshæmmede.
Onsdagssammenkomster.
Sogneaftner.
Minikonfirmander
Konfirmandundervisning
Kirkekoncerter
Klokkespilskoncerter
Natkirke
Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg Stift
Vi har løbende fokus på, hvordan vi får mest kirke for pengene og ikke bruger penge på noget, som
ikke give mening eller værdi for menigheden og/eller de ansatte.
Andre opgaveoverskrifter:
 Thisted Kirkes Drenge og Mandskor.
 Børnekulturnat.
 Brugergrupperne i kælderen.
 Thisted-Skinnerup Pastorat. (1.marts 2010).
 Kirkeværter. Thisted Kirke er med i vejkirkeoversigten.
Fest for frivillige.
En tradition. En fantastisk mulighed for at alle frivillige kan få en fornemmelse af, hvor mange der
bidrager med noget til at løfte ”kirkens liv og vækst” ved Thisted Kirke. I år havde vi den glæde at
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have biskop Henning Toft Bro med. En stor tak til initiativtagerne for udviklingen af denne tradition
og til alle frivillige.
Årets Kirkefrivillig prisen.
Det var en stor glæde, da vi fik meddelelse om, at den første prisuddeling gik til Thisted til Anna
Marie Rask.
De forskellige udvalg.
Menighedsrådsmedlemmerne arbejder i de forskellige udvalg med målrettede opgaver i aktivitets-,
familiegudstjeneste-, ungdomsgudstjeneste-, medie-, kirkegårds-, musik-, diakoni-,
forretningsudvalg, og andre til specialopgaver nedsatte ad-hoc udvalg af kortere varighed.
Her arbejder man og indstiller forslag i henhold til forretningsorden til menighedsrådets vedtagelse
samt efterfølgende fører vedtagne beslutninger ud i livet.
Udvalgene.
Udvalgene har mulighed for selv senere at fortælle mere.
Her og nu.
Jeg håber, at ovenstående gennemgang har givet lidt af et overblik over arbejdet i Thisted
Menighedsråd. Der er mange ting at forholde sig til, hvilket også kan påvirke vore møders varighed.
Vi er på vej ind i det sidste år af denne valgperiode, som slutter 1.søndag i Advent 2016.
Der afholdes i den anledning en inspirationsaften torsdag den 12.november kl. 17.00 – 21.00 i
Thisted Kirkecenter ”At blive klædt på til menighedsrådsvalg”, hvor bl.a. biskop og provst deltager.
Jeg vil slutte min beretning med et citat af tidligere kirkeminister Marianne Jelved:
”For mig som menneske er det helt fundamentalt, at vi lytter til hinanden. At vi som mennesker ser
hinanden, og at vi i mødet med hinanden accepterer vore mange forskelligheder”.
Med disse ord håber jeg på et godt menighedsmøde i en god dialog.
Jens Kristian Eriksen
Formand
Thisted Menighedsråd.
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