Ny sognepræst i Thisted-Skinnerup Pastorat.
Menighedsrådene i Thisted og Skinnerup modtog 12. juli den glædelige meddelelse fra
Kirkeministeriet med underskrift af den nye kirkeminister Joy Mogensen, at sognepræst Anette
Udmark ansættes i stillingen som sognepræst i Thisted-Skinnerup Pastorat fra den 1. september
2019. Hun afløser sognepræst Gitte Ishøy, som efter ansøgning er bevilget afsked med pension fra
udgangen af august måned.
På et fælles menighedsrådsmøde i juni blev Annette Udmark efter skriftlig og hemmelig afstemning
indstillet enstemmigt. Selve indsættelsen forventes først at ske søndag den 15. september af provst
Folmer Toftdahl-Olesen, da der søndag den 8. september er Diakoniens Dag i Thisted Kirke og
derfor optaget i kirkecentret.
Anette Udmark har siden 1. november 2005 været ansat i to små landsogne, Ingstrup og V.
Hjermitslev i Vendsyssel. Hun skriver i sin ansøgning, at hun i sit præstearbejde har haft berøring
med stort set alt og mere til, da hun har vægtet højt at være synlig i sognene og i perioder været
involveret i skolebestyrelse og borgerforening i Ingstrup, hvor familien bor. Hun vil gerne prøve at
være bypræst med alt, hvad dette indebærer af præstearbejde. Hun har også søgt stillingen, fordi der
i stillingsopslaget bl.a. var nævnt varetagelsen af arbejdet med mennesker med særlige behov, et
arbejde, som hun holder meget af og også har erfaring med fra sin nuværende stilling. Hun føler sig
derfor godt klædt på til at videreføre det store arbejde, som sognepræst Gitte Ishøy gennem årene
har bygget op.
Teologisk er hun rundet af KFUM og det økumeniske arbejde, som hun under hele studietiden var
en del af i Studentermenigheden i Aarhus.
Anette Udmark er 42 år, gift og har 2 børn, en søn på 16 år og en datter på 10 år. Det passer
familien godt, at der i stillingen ikke er tilknyttet præstebolig med boligpligt. Familien er derfor nu i
gang med at afsøge boligmulighederne i Thisted.
Menighedsrådene glæder sig til samarbejdet og at kunne byde præstefamilien velkommen til
Thisted-Skinnerup Pastorat.
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