Thisted kirke
Vestergade 10 - 7700 Thisted
Tlf.: 9792 2471 - Fax: 9792 3233 - 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.

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. Gruppespørgsmål/gruppearbejde.
Kommentarer, forslag fra menigheden til menighedsrådet?
4. Andre programpunkter:
 Sang?
 Frokostanretning, kaffe/te m.m.
5. Evt.
6. Tak for i dag.

REFERAT:
Ordstyrer – Anne Marie Rask
Ad.1 – bagud - beretning & regnskab
Beretning ved formand Jens Kristian Eriksen
Jens Kristian Eriksen fortæller, at det næsten er 1½ år siden, vi sidst har haft et menighedsmøde.
I punktform omhandler beretningen
 salg/køb af præstegård. Fra Asylgade til Islandsvej
 muren mellem Thisted Kirke og det gamle rådhus
 mandskabsbygningen på Kirkegården, der nu er færdiggjort med en besparelse på godt 2
millioner i forhold til det budgetterede
 helhedsplanen for Thisted Kirkegård er under behandling i Aalborg Stift.
 Skitseprojektet for Kirkecentret er endnu ikke sat i gang, selvom der er pladsmangel. Især
ændringen i skolestruktur og dermed ændring i konfirmandstrukturen i Thisted Kommune
stiller større krav til huset. Menighedsrådet lejer pt. lokaler hos KFUK
 Inventar i kirkecenter
 Renovering af Thisted Kirke
 Klokkespil – klokkerne er bestilt. Skal være færdige 2. søndag i advent 2012
 Nye ansatte :Ny sognepræst – Line Kjær Nielsen, ny kordegn – Jesper Hoffmann, ny
kordegn – Solveig Christensen, ny medarbejder på kirkegårdskontoret – Ingeborg Winther
 Missionssøndag i januar 2011 aflystes desværre, grundet afskedsreception for Marianne
Christiansen
 Pastoralsamarbejde
 Internationalt samarbejde
 Kirkepiloter




Sognemedhjælper
Folkekirkens Feriefond

Regnskab 2010 ved kasser Kirsten Ringgaard.
Kirsten Ringgaard gennemgår regnskabet, revisionsprotokollatet og gør rede for anvendelsen af
overskuddet i 2010, samt de overførte overskud fra tidligere år.
Ad. 2 – fremad
Bygninger ved kirkeværge Niels Christensen
Niels Christensen vælger udelukkende at orientere om den kommende indvendige restaureringen af
Thisted Kirke, der omhandler
 Istandsættelse og kalkning af vægge og hvælv
 Afpudsning af gulv
 Vinduer
 Varmeanlæg
 Ny farvesætning og malerbehandling af inventar. Det historiske inventar er i god stand,
hvorimod det øvrige inventar derimod er voldsomt slidt og trænger kraftigt til
restaurering/fornyelse
 Korstole til drenge- mandskoret
Den omfattende dokumentation, gennemgået på skærm, viser, at især istandsættelse af vægge, gulv
og hvælve er yderst påkrævet. Niels Christensen fortæller om undersøgelser, registreringer og
målinger, der ligger til grund for projektet.
Udvalget samarbejder med arkitekt Asger Thomsen P+P arkitekter og konservator, Jens Johannesen
Han orienterer desuden om økonomien i forbindelse med projektet til i alt kr. 6.097.125
Musikken ved organist og kantor Preben Nørgaard Christensen
Preben Nørgaard Christensen fortæller om musikken ved Thisted Kirke. Om den grundlæggende
overbevisning, at kvaliteten af såvel forkyndelsen som gudstjenestens forløb beror på det gode
samarbejde mellem gudstjenestens forskellige aktører. Når samarbejdet mellem øst og vest i kirken
fungerer, beriger det gudstjenesten til gavn for menigheden.
Preben Nørgaard Christensen fortæller om drengemandskorets virke i Thisted Kirke som fast kor og
som selvstændigt koncertkor. Han nævner bl.a. samarbejdet med Aalborg Symfoniorkester og de
fordele, det giver musikken i Thisted Kirke til glæde for alle folk på egnen.
Preben Nørgaard Christensen orienterer om initiativer omkring en generel styrkelse af sangkulturen
blandt børn i Thisted Kommune. Han medvirker som Thisted Kirkes repræsentant i et samarbejde
med Tingstrup Skole i et indledende forsøgsprojekt, der omfatter alle drenge og piger på skolen.
Medieudvalget ved Leif Damsgaard Jensen
Leif Damsgaard Jensen fortæller om medieudvalgets arbejde, kirkebladet, hjemmesiden og arbejdet
med nye foldere om Thisted Kirke og lysgloben.
Aktivitetsudvalget ved Alma Madsen
Alma Madsen fortæller om aktivitetsudvalgets arbejde. Hun beretter om sogneaftner, Thisted Kirkes
status som vejkirke, arbejdet med kirkeværter og den årlige engledag.
Sognemedhjælper Esther Jørgensen
Esther Jørgensen fortæller om nogle af sine mange gøremål i og omkring Thisted Kirke,
babysalmesang, børnetime, feriehjælp, ungdomsgudstjenester.
Hun fortæller om sit job som sognemedhjælper, der nu er blevet opgraderet til en fast stilling.
Hendes målsætning for jobbet handlede i sin enkelhed om at gøre dørtrinnet til kirken så lavt som

muligt. Det er det, når barnevognene ruller ind hver tirsdag formiddag til meget velbesøgte
babysalmesang, der er gudstjenester med yngre fokus..
Sognemedhjælperen fortæller yderligere om babysalmesang og børnetimer, at der derigennem er
opstået en helt ny menighed ved Thisted Kirke. Børnefamilier, der ikke tidligere har haft deres gang
i kirken, oplever nu et kristent fællesskab.
Præsterne ved Poul Henning Poulsen
Poul Henning Poulsen fortæller om den ændrede konfirmationspraksis med hensyn til valg af
undervisningsdage, hvor skolerne har koncentreret undervisningen på færre dage. Alternativt ville
konfirmandundervisningen skulle ske om eftermiddagen.
Budget 2012 ved Kirsten Ringgaard.
Budgettet for 2012 er blevet udarbejdet som et 0-budget uden nogen fremskrivningsprocent, så det
har voldt besvær og udfordringer. Der spares og rationaliseres, hvor det er muligt.
OPSAMLING fra gruppearbejdet - efter frokost
Ad 1 – bedste oplevelse i Thisted Kirke
Godt for alle aldre – svært at vælge den bedste oplevelse blandt mange gode.
Den bedste oplevelse var i tirsdags til børnetime – en helt ny menighed. Kernemenigheden i Thisted
er rigtig god, men det er også vigtigt at have fokus på de unge familier, børnene.
Andre tilslutter sig den gode oplevelse med børnetime. Væsentligt initiativ.
Meget svært at forestille sig, at det bliver muligt at få unge familier med børn i kirken til søndagens
højmesse. Derfor enighed om, at det er vigtigt med andre tilbud til unge familier.
Ad 2 – hvilke ønsker til aktiviteter
Thisted Kirke er godt i gang.
Vi kan ikke ønske os mere.
Ønsker, at vi selv bliver bedre til at benytte aktiviteterne.
Ad 3 – hvad synes du om børnepasningen under gudstjenesten
Fint – godt initiativ
Der stilles spørgsmål til længden af børnepasningen / børnekirken. Om børnene evt. kan komme
tilbage i kirken og deltage i velsignelsen.
Ad. 4 – spisning til sogneaftnerne
Rigtig fint initiativ - bliv ved!
Ad. 5 – Hvordan får vi de 25 – 45 årige i kirken
Start tidligt!
Hold fast i de unge i løbet af hele skoletiden.
Svært omkring konfirmationen – og svært lige efter konfirmationen.
Ad 6 – andet samt spørgsmål
Kirkedaghøjskole & priser på kirkegården
Bjarne Søndberg fortæller om glæden ved kirkedaghøjskole, men gør opmærksom på, at de
praktiske opgaver med bordopstilling og lignende ikke bliver lettere med årene.
Der spørges derefter ind til prisforskellen mellem Thisted og Viborg Kirkegårde. Det vækker
undren, at prisen for samme ydelse på Thisted Kirkegårde nu er 66% højere i forhold til Viborg

Kirkegårde. Forklaringen er, at Aalborg Stift har været først med kalkulationsberegning m.m.
Prisregulering for det kommende år fastsættes af Thisted Provsti i december.
Natkirke?
PHP svarer, at der har været ekskursion til Viborg Domkirke/natkirke forleden. Inspiration til videre
arbejde med Natkirke i Thisted Kirke. Første natkirke er den 9. december i forbindelse med by
Night,
Der er udbredt og enigt ønske om at afholde Høstgudstjeneste i kirken igen?
Børnepasningen i forbindelse med gudstjenesten – er det ikke for lang tid?
Automatisk lys i kirken?
Ruth Scharling foreslår, at lyset kunne tændes automatisk, når nogen går ind i våbenhuset. Evt. at
der på samme måde tændes lys ved alteret, når døren til selve kirkerummet åbnes. Sådan foregår det
i nogle kirker. Menighedsrådet opfordres til at tage det med i overvejelserne, når kirken restaureres
og der alligevel skal kigges på lys, installationer og besparelser.

