Menighedsrådsvalg 2016. Menigheds- og orienteringsmøde d. 13.09.2016.
Formandsindlæg: Kort information om menighedsrådet og dets arbejde.
Startede 1.søndag i advent 2012 samtidig Thisted Kirke blev genindviet med en festgudstjeneste
efter en omfattende indvendig renovering og slutter 1.søndag i advent 2016, hvor et nyt
menighedsråd tiltræder.
MR Loven § 1 stk. 2:
Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
Dette er overskriften for rådets arbejde.
Hvordan arbejder et menighedsråd?
Forretningsorden for Thisted Menighedsråd. Her er bl.a. nøje beskrevet, hvad der skal ske efter et
valg med hensyn til:
 Konstituering og valg til de forskellige poster og udvalg
 Hvornår der afholdes møder og regler for afbud og stedfortræder
 Beslutningskompetence, regler for afstemning og regler for udvalgsarbejde
Vedtægter for f.eks.: Regnskabsfører, kasserer, kirkeværge, kontaktperson
Regulativer for ansatte: Kirkegårdsleder, organister, med flere
Udvalg:
 Forretningsudvalg
 Kirkegårdsudvalg
 Musikudvalg
 Medievalg (kirkeblad, hjemmeside)





Aktivitetsudvalg
Børne-familieudvalg
Med flere

Menighedsrådet.
 Menighedsrådsmøderne er ”krumtappen”.
 Her er beslutningskompetencen.
 Rådets beslutninger træffes på møder.
 Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Kommandovejene/post sendes ad tjenestevejen:
Thisted Provsti
(Provst Mariann Dahl Amby)
Aalborg Stift
(Biskop Henning Toft Bro)
Kirkeministeriet
(Kirkeminister Bertel Haarder)
Landsforeningen af Menighedsråd:
 Råd og vejledning
 Inspiration
Distriktsforeningen Nordthy

1

Beretning for valgperioden 2012 – 2016.
Kort resumé siden starten af denne periode:
I overskrifter. Udvalgene kan senere supplere.
Vi har løbende fortalt i Kirke + Sogn under ”Nyt fra menighedsrådet.
Dette menighedsråd startede med en festgudstjeneste efter, at Thisted Kirke havde været lukket
siden maj 2012.
Klokkespil
Allerede et par uger efter havde vi en ny fest den 15. december med indvielsen af det udbyggede
klokkespil til nu 48 klokker skænket af Grethe og Jørgen P. Bornerups fond. En gave på 1.600.000,
men gaven blev på over 1.800.000.
Pastoratfællesskab med Skinnerup Sogn. Vi har et godt samarbejde, når der har været noget at
samarbejde om f.eks. præsteskifte med valg af ny præst. I det daglige passer vi hver sit.
Aktiviteter.
Mange tiltag: Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i budget 2016 og 2017.
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 aktivitet, som
startede efter sommerferien 2013.
Børnetime med efterfølgende
fællesspisning i kirkecentret.
Ungdomsgudstjeneste.
Åbent-hus gudstjenester.
Sentudviklede og
udviklingshæmmede.










Onsdagssammenkomster. Nu Onsdags
Café.
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.
Arrangementer:
 Frivillig fest. En festlig tradition, som det er værd at værne om.
 Menighedsmøder, som har været velbesøgte og med en god dialog.
 Café aftner for unge har været forsøgt i en periode. I øjeblikket sat på pause.
 Børnekulturnat hvert år (bortset fra 2012, hvor kirken var lukket)
 Kirkegårdscafé i mandskabsbygningen på kirkegården. (2 gange årligt)
 Samtalesalon. Anne-Mette Grønbog Sørensen inviterer på Møllevej.
Se selv mere på www.thisted-kirke.dk og klik videre på blå F til Facebook.
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Andet:
 Kirkeværter. Thisted Kirke er med i vejkirkeoversigten. Nu fra medio juni til ultimo august.
 Brugergrupperne med lokale i kælderen.
 1.hjælps-/hjertestarterkursus afholdt for medarbejdere og menighedsråd.
 Nadveren. Brug af druesaft i stedet for altervin med alkohol.
På de sidste par årlige menighedsmøder er der fremkommet ønsker om brug af alkoholfri vin eller
druesaft til nadver. Derfor har Thisted Menighedsråd på flere menighedsrådsmøder drøftet
alternativer til den almindelige altervin indeholdende alkohol. Det har været en svær og vigtig
beslutningsproces, hvor både teologi, smag m.m. har været drøftet. Stillingtagen/beslutning om
druesaft og/eller altervin” skrevet til referat på MR mødet i februar 2016: Menighedsrådet beslutter
følgende: Der bruges druesaft ved fremtidige gudstjenester. Det var ikke et enig menighedsråd, men
flertallet går ind for druesaft. Jens Kristian Eriksen ansøger i stiftet. 6 stemte for at bruge druesaft.
3 stemte for at fortsætte med alm. altervin. 2 stemte for at bruge druesaft en gang om måneden ved
begge gudstjenester, og ellers alm. altervin. Det skal tilføjes, at alle MR mødedeltagere denne aften
indgår i resultatet. Efter ansøgning kom følgende svar fra biskop Henning Toft Bro: Ansøgningen
imødekommes med håb om, at alle nu vil arbejde positivt for den nye beslutning, og med ønske om
at det må blive til gavn og glæde for både præster og menighedsråd.
 Kirkekaffe efter højmesserne.
 Folkekirkens feriehjælp blev i år til ”Lejr i by” aktivitet.
 Mindekunstværk i kirken. ”Forårssangens Oratorium” af Erland Knudssøn Madsen.
 Thisted Kirke i Thisted Lille by blev ”indviet” i juni.
 Kirketællinger siden Påskedag 2014 i gang sat af biskoppen.
 Kristne fra Eritrea låner kirkecentret.
På sidste menighedsrådsmøde forleden blev der sagt ja til 2 nye tiltag:
 Demensgudstjenester på Vibedal
 Aften målrettet unge/yngre kvinder.
Lidt statistik:
Deltageroversigt:
Gudstjenester
Koncerter
Vielser
Babysalmesang
Bisættelser og begravelser

01.01.-30.06.2015
01.01-30.06.2016
7.411
6.654
307
266
6 stk.
484 3 stk.
214
453
581
3.296. Kirken 984. Vestre 2.312 2.722. Kirken 547. Vestre 2175

Personalet udgør:
3 præster
2 organister
2 kordegne
2 kirketjenere
1 Sognemedhjælper
1 Koordinator Folkekirkens Familiestøtte

1 Kirkegårdsleder
1 Kontorassistent
12 gartnere. Færre om vinteren.
Thisted Kirkes Drenge- Mandskor
+ ca. 130 frivillige

3

En dygtig og engageret medarbejderstab og en fantastisk flok af frivillige, som hver på deres
område gør en stor indsats for menigheden ved Thisted Kirke.
Personaleændringer siden 2012:
Præsteskifte. Anne-Mette Grønborg Sørensen, da Poul Henning Poulsen gik på pension.
Kirketjenerskifte. Ny kirketjener Palle Holm, da Henning V. Andersen valgte at gå på efterløn.
Organistskifte. Ny organist og kantor Niels Granvig, da Preben Nørgaard Christensen døde af sine
kvæstelser efter en tragisk bilulykke.
Klokkenist er på vej, da organist Svens Ole Kombak er under uddannelse.
Bygninger/Anlæg:
Thisted Kirke. Kalkning af tårn i 2015 og skibet i 2016. Påbud af Arbejdstilsynet gelænder i tårn.
Thisted Kirkecenter. Forholdene er ikke optimale. Flere løsningsmodeller. Der er intet besluttet.
Præsteboligerne:
Islandsvej. Vedligeholdelse og ændring af værelser.
Møllevej. Vedligeholdelse med udskiftning af vindue og terrassedør.
Kirkegårdene:
Den gamle kirkegård ved kirken. Helhedsplan afventer økonomi og dige projekt udarbejdelse.
Søndre kirkegård med kapelbygning.
Vestre Kirkegård:
Omlægning af område, som har givet plads til begravelsesform kendt plæne for både urne- og
kistebegravelser.
Vestre Kapel. Fjernvarme og køleprojekt med plads til 9 kister. Også til brug for andre sogne i
Thisted Provsti.
Mandskabsbygning. Nu 6 år. Der er lavet en grundig gennemgang af bygningen og en 5 års
synsrapport. Der har været ført forhandlinger med forsikringsselskabet Tryg og arkitekt.
Kontorbygning fra ca. 2000.
Halden. Reparation af ”rundkørsel”. Forpagtningskontrakt udløber 1.april 2019.
Økonomi:
 Regnskab for 2015 med et overskud, som vi har disponeret over til flere opgaver.
 Budget for 2017 er lavet med en 0% fremskrivning
 Kirkeskatten er på 1,28 %.
Til sidst:
 En fantastisk udfordring og oplevelse at stå i spidsen fra menighedsrådet i denne periode.
 I menighedsrådet sammen sætte os pejlemærker at gå efter
 Gennem et godt samarbejde og holdarbejde i råd og udvalg
 Skabe resultater
 Opgaven er: Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets
forkyndelse.
 Tak for endnu 4 gode, aktive år i denne valgperiode.
 I håb om at menigheden ved Thisted Kirke vil få sammensat et funktionsdygtigt
menighedsråd for næste periode 2016-2020.
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Med disse ord håber jeg på et godt menigheds- og orienterende møde i en god dialog.
Jens Kristian Eriksen
Formand
Thisted Menighedsråd.
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