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/orienteringsmøde tirsdag d. 13. september 2016 kl. 18.00.
DAGSORDEN:
Menighedsmødets obligatoriske elementer.
1. Beretning siden sidst og status siden sidste menighedsrådsvalg nov. 2012 og kommende opgaver.
2. Regnskab 2015 og redegørelse for kommende års budget 2017.
3. Orientering om den planlagte virksomhed i det kommende år.
4. Spisning
5. Menighedsrådsvalg 2016: - Orienteringsmøde.
6. Dialog med menigheden vedrørende menighedsrådsvalg m.m.
7. Forslag fra menigheden til kommende opgaver for menighedsrådet.
8 Opstillingsmøde
Referat:
Ordstyrer – Kirsten Langerhuus
Ad 1.
Beretning v. formand Jens Kristian Eriksen.
Jens Kristian Eriksen fortæller, at det sidste menighedsmøde blev afholdt d. 25. oktober 2015, og at
dette menighedsråd startede sin virksomhed 1. søndag i advent 2012, samtidig med at Thisted Kirke
blev genindviet ved en festgudstjeneste efter endt renovering. Dette menighedsråd slutter 1. søndag i
advent 2016, hvor et nyt menighedsråd tiltræder.
Formandens beretning kommer på hjemmesiden.
I punktform omhandler beretningen:
 Hvordan arbejder et menighedsråd? Konstituering-mødeafholdelse-beslutningskompetencer
- vedtægter – regulativer.
 Udvalg under menighedsrådet: Forretningsudvalg, kirkegårdsudvalg, musikudvalg,
medieudvalg, aktivitetsudvalg, børne-familieudvalg, m.fl.
 Rådets beslutning træffes på møder, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
 Kommandoveje: Thisted Provsti(provst Marian Dahl Amby) – Aalborg Stift(biskop Henning
Toft Bro – Kirkeministeriet(kirkeminister Bertel Haarder)
 Landsforeningen af Menighedsråd – råd og vejledning.

Beretning for valgperioden 2012-2016:
 Klokkespil – indvielse d. 15. december 2012. Nu 48 klokker skænket af Grethe og Jørgen
Bornerups Fond.
 Pastoratfællesskab med Skinnerup Sogn.
 Aktiviteter. Gudstjenester næsten hver søndag 8.30 og højmesse 10.00, foredrag, børnetime,
konfirmander osv. Se beretning.
 Arrangementer: Frivilligfest, børnekulturnat, samtalesalon osv. Se beretning.
 Kirkeværter.
 Brugergrupper i kælderen.
 Nadveren. Brug af druesaft i stedet for altervin med alkohol.
 1. hjælps-/hjertestarterkursus for medarbejdere og menighedsråd.
 Kirkekaffe ved alle højmesser.
 Folkekirkens feriehjælp – ”Lejr i by”.
 Mindekunstværk i kirken.
 Thisted Kirke i Thisted Lille By.
 Kirketællinger siden påskedag 2014.
 Kristne fra Eritrea låner kirkecentret.
 Nye tiltag: Demensgudstjenester på Vibedal og aftener målrettet unge/yngre kvinder.
 Statistik over deltagere ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Se beretning.
 Oversigt over personalet ved kirke og kirkegård + frivillige.
 Personaleændringer siden 2012: Ny præst(Anne-Mette Grønborg Sørensen) – ny
kirketjener(Palle Holm) – ny organist(Niels Granvig).
 Tårnet ved Thisted Kirke blev kalket i 2015 og skibet i 2016.
 Kirkecenter. Forholdene er ikke optimale. Intet besluttet.
 Vedligeholdelse af præsteboliger.
 Kirkegårdene: Helhedsplan over ”Den gamle kirkegård” ved kirken afventer økonomi og
digeprojektudarbejdelse.
 Vestre Kapel: Fjernvarme og køleprojekt med plads til 9 kister.
 Mandskabsbygning. Nu 6 år gammel. 5 års synsrapport lavet.
 Halden: Reparation af ”rundkørsel”.
 Økonomi: Regnskab for 2015 med et overskud, budget for 2017 er lavet med en 0%
fremskrivning. Kirkeskatten er på 1,28 %.
 Tak fra formanden for arbejdet i de sidste 4 år, med håb om, at menigheden ved Thisted
Kirke vil få sammensat et funktionsdygtigt menighedsråd for perioden 2016-2020.
Se hele beretningen på www.thisted-kirke.dk
AD 2:
Regnskab 2015 v. Kirsten Ringgaard.
Kirsten Ringgaard gennemgår regnskabet og gør rede for hvordan vi her ved Thisted Kirke
formidlede de penge - 8.763.637 kr. til drift - vi havde at drive kirke for. Budgettet for 2016 blev
udarbejdet som et 0-budget uden nogen fremskrivningsprocent. Dog blev der bevilget 140.000 kr. til
en koordinator til ”Folkekirkens Familiestøtte”. Årets overskud for 2015 er på 418.306,81 kr. hvilket sammen med tidligere års overskud giver frie midler på i alt 1.771.972,40 kr. som med
provstiets tilladelse kan anvendes til uforudsete udgifter ved kirke og kirkegård. Hele regnskabet for
2015 vil senere kunne ses/læses på www.sogn.dk.
Budget 2017 v. Kirsten Ringgaard
Budgettet for 2017 er under udarbejdelse som et 0-budget uden nogen fremskrivnings-procent. D.
15. september 2016 kommer den endelige udmelding fra Thisted Provsti.

AD 3:
Bygninger v. kirkeværge Jens Korsgård.
Jens Korsgård fortalte bl.a. om følgende:
 Thisted Kirke. Kirken kalket i 2016, er skrabet helt i bund. Ønske fremover: Hvert andet år
kalkes skibet og hvert andet år kalkes tårnet. Bænkene udenfor er malet.
 Nyt gelænder i kirketårnet efter påbud fra AT.
 Udluftning ved hvælvingerne.
 Thisted Kirkecenter. Holdes løbende vedlige.
 Præsteboliger. Islandsvej 39. Ny skillevæg. Møllevej 65. Nye vinduer i stuen.
 Kirkedigeprojekt. Tilbud indhentes.
 Vestre Kapel: Stort projekt med rådgiver. Nu plads til at køle 9 kister,
 Mandsskabsbygning. Har gennemgået 5 års syn – udbedring af enkelte forhold.
 Kirkegårdskontorets parkeringsplads er blevet asfalteret.

Medieudvalget ved Jens Kristian Eriksen.
Jens Kristian Eriksen fortæller fra medieudvalget
 Kirkeblade – 4 gange årligt.
 Nyhedsbreve.
 Hjemmeside – ny under udarbejdelse.
 Facebook – Thisted Kirke er ”på”.
 Opgave for medieudvalget: Synliggøre aktiviteter og udbrede det til hele sognet.
 Arbejder med skærmene i kirken og deres udseende.
Aktivitetsudvalget ved Kirsten Langerhuus
 Sogneaftenerne ”ruller” mellem tirsdag – onsdag og torsdag. Et forsøg i dette år. Se program
i folder.
 Kirkeværter i juni(15. juni)– juli – august 2016. Største besøgstal nogensinde.
Børne-familieudvalget v. Kirsten Agger
 Planlægger børnetimer, familiegudstjenester, babysalmesang(2 hold hver tirsdag), ”De små
synger”, minikonfirmander, ”Børnekulturnat” m.v.
Musikudvalget ved Anne-Kirstine Nysted.
 Arrangerer koncerter i kirken.
 Drenge-Mandskoret består af 30 sangere – flere gamle” støder til ved højtider m.v.
 Omkring 1. oktober 2016 starter 10 nye drenge i koret.
 Samarbejde med Thisted Kommune – 4. klasse, Thy-sangskole.
 Engelsk julemusik 17. dec. 16.00 – Messias 22. december kl. 19.30.
Præsterne ved Line Kjær Nielsen
 Gitte Ishøy er startet med minikonfirmander fra Østermølleskolen. Foregår på
Rolighedsskolen.
 Demensgudstjenester – 2 stk. planlagt.
 Line Kjær Nielsen skal have orlov i nov-dec-jan.16/17. Emne: Åbenthusgudstjenester

AD 7: Forslag fra menigheden.
Christian Christensen: Fortalte om KUR – Kirkens Unge Råd. Mere indflydelse på kirken. En
mere ungdommelig kirke for de unge. Alice Poulsen: Søndagskur – gudstjeneste lavet af unge til
unge. En anderledes gudstjeneste. Debatgudstjeneste. Musik erstattes af klaver, band, anderledes
sange. Kirken er vores sted. Magnus Poulsen: Gøre kirke og kirkecenter til vores sted.
Cafestemning, tale om gudstjenesten, spise sammen osv. Snakke med hinanden om alt.
Anne-Marie Rask: For få børnetimer pr. år: Ønske om 3 mere fra de unge familier.
Kirsten Ringgaard. Spændende med KUR. Godt initiativ.
Gerda Kobberø: Håber på opbakning til de unges initiativ. Efterspørger gudstjenester søndag kl.
16.00 eller evt. 17.00.
Kirsten Agger: Ønsker at der slås bedeslag når kisten er sat i jorden. Skovkirkegård – måske
Søndre kirkegård.
Ester Jørgensen: Arrangement for yngre/unge kvinder. Nyt tiltag. Involverer de unge mere. Første
aften 1. november 2016.
Gurli Jensen: Ønske om lån af børnebøger med kristent indhold. Kunne kirken evt. lave et lille
børnebibliotek?
Sonja Gøttrup: Forslag: Når folk bliver bisat, arrangeres blomsterne efterfølgende på graven evt.
som et hjerte eller andet. Kunne noget lignende gøres på Vestre Kirkegård?
Referent: Jesper Hoffmann

