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.

Menighedsmøde søndag d. 27. oktober 2013 kl. 11.30.
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. Spørgeskema: Hvad synes du er godt/mindre godt?
Kommentarer, forslag fra menigheden til menighedsrådet?
4. Andre programpunkter:
 Sang?
 Frokostanretning, kaffe/te m.m.
 ?
5. Evt.
6. Tak for i dag.
Referat:
Ordstyrer - Kirsten Clausen
Ad 1. bagud – beretning og regnskab.
Beretning v. formand Jens Kristian Eriksen..
Jens Kristian Eriksen fortalte, at det sidste menighedsmøde blev afholdt i oktober 2011.
Mødet i 2012 udgik til fordel for et orienterende møde i september før menighedsrådsvalget i
november 2012.
I punktform omhandler beretningen:
 Sammensætning af det nye råd 2012-2016. 3 lister (Ungdomslisten 9, sognelisten 4 og
socialdemokraterne 1, 3 præster og 1 medarbejdervalgt.) Omtale af menighedsrådsmøder og
deres afvikling.
 Bygninger - kirken var lukket det meste af 2012. I den forbindelse blev bl.a. følgende lavet.
Antependium, belysning, bænke ombetrukket og malet, kandelaber pudset, digitale tavler,
vinduer fuget m.m. – kirken blev kalket 7 gange.



















Økonomi i.f.m. renoveringen. – lån på 4,5 mill. kr. Fondsansøgninger.
Kirken er i 2013 kalket udvendigt.
Nyt klokkespil i 2012 – Bornerup Fonden – nu 48 klokker.
Kirkecenter – ombygning i .f.m mangel på kontorer.
Konfirmandundervisningen er en udfordring – mangel på plads.
Nedsat et kirkecenterudvalg – arbejder med et evt. nyt kirkecenter
Præsteboliger – Islandsvej 39 og Møllevej 65 – Møllevej 65 istandsættes i.f.m præsteskiftet.
3 kirkegårde
Halden
Helhedsplan for Thisted kirkegård – plan på 5 etaper.
Plan for Thisted museum – ombygning.
Poul Henning Poulsen går på pension – ny præst ikke ansat endnu.
Ny kirketjener – Palle Holm.
Inspirationslørdag for MR. Der arbejdes videre med opgaven.
Omtale af målrettede tiltag ved Thisted Kirke – babysalmesang, onsdagssammenkomster
m.v
Pastoralsamarbejde med Skinnerup
Der er over 100 frivillige Thisted Kirke.

Se hele beretningen på www.thisted-kirke.dk.

Regnskab 2012 v. Kirsten Ringgaard.
Kirsten Ringgaard gennemgår regnskabet og revisionsprotokollatet og gør rede for hvordan vi her
ved Thisted kirke formidler de penge vi har at drive kirke for. Der er sparet i forhold til 2011.
Budgettet for 2012 blev udarbejdet som et 0-budget uden nogen fremskrivningsprocent. Årets
overskud er på 362.807 kr. - hvilket giver frie midler på i alt 677.770 kr. som kan bruges til bl.a.
uforudsete udgifter ved kirke og kirkegård.
Ad 2. fremad
Bygninger v. kirkevæge Jens Korsgård
Jens Korsgård fortalte bl.a. om følgende:
 Kalkning af kirken – ved hjælp af frie midler blev hele kirken kalket.
 Ombygning i kirkecenter – også ved hjælp af frie midler.
 Syn på bygninger.
Musikken v. organistassistent Svend Ole Kombak.
Svend Ole Kombak fortæller om musikken ved Thisted Kirke. Kvaliteten af såvel forkyndelse som
gudstjenestens forløb afhænger af det gode samarbejde der er mellem gudstjenestens forskellige
aktører. Der er tillige musik på højt plan ved Thisted Kirke,
Orglet fra Markussen og Søn ved kirken blev omtalt. Thisted Kirkes Drenge-mandskor medvirker
ved højmessen som fast kor. Herudover giver de en del koncerter i løbet af året bl.a. sammen med
Aalborg Symfoniorkester, hvilket giver menigheden ved Thisted Kirke mulighed for at opleve
koncerter på højt plan til glæde for alle.
Der er tilrettelagt ca. 30 koncerter i løbet af året, se hele listen på Thisted Kirkes hjemmeside.
Medieudvalget ved Jens Kristian Eriksen.
Jens Kristian Eriksen fortæller fra medieudvalget.
 Kirkeblad – 4 gange årligt.
 Hjemmeside
 Sammensætning af udvalget: 3 MR-medlemmer, 1 præst, en kordegn.

Aktivitetsudvalget ved Kirsten Clausen.
 Kirsten Clausen beretter om aktivitetsudvalgets arbejde. Herunder sogneaftener, engledag,
kirkeværter samt Thisted Kirkes status som vejkirke. Kirsten takker de trofaste kirkeværter –
der har været mange besøgende i kirken i sommeren 2013. Natkirke er stillet lidt i bero –
”Undergrund” et nyt tiltag.

Sognemedhjælper Ester Jørgensen
Ester Jørgensen beretter om nogle af de mange gøremål der er i og omkring Thisted Kirke.
Babysalmesang, børnetime, ”De små synger” – (5 gange i efteråret 2013 og 5 gange i foråret 2014 er
planlagt), ungdomsgudstjenester, ”Undergrund” – et nyt tiltag.
Børnekirke er sat på stand-by for en tid.

Præsterne ved Line Kjær Nielsen.
Line Kjær Nielsen fortalt bl.a. om følgende:
 Ny kollega – ikke ansat endnu.
 Ny provst – Mariann Dahl Amby.
 Præsteteams – til gavn for alle præster.
 Line Kjær Nielsen fortalte om en præsts arbejde i løbet af en uge. Der er rigtigt mange
gøremål for en præst.
 Konfirmandundervisningen når der mangler en præst.
 Konfirmandundervisningen i fremtiden – hvordan løses det i forhold til den nye
skolereform?

Budget 2014 ved Kirsten Ringgaard
Budgettet for 2014 er udarbejdet som et 0-budget uden nogen fremskrivningsprocent, så det giver
udfordringer at få det hele til at gå op. Der skal hvert år spares og rationaliseres, så vi får det bedst
mulige ud af de ligningsmidler vi modtager ved Thisted Sogn.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
OPSAMLING fra gruppearbejdet – efter frokost.
AD 1 – bedste oplevelse ved Thisted kirke
Alt er godt – MR udfører et fint og godt stykke arbejde. Godt med et bredt udbud – noget for alle
aldre. Stor oplevelse at være med til indvielsen af Thisted Kirke. Flot nyrestaureret kirke.
Væbneroptagelse en stor oplevelse.
AD 2 – ønsker til kirkelige aktiviteter
Kirkerock – eksperimentel gudstjeneste.
Flere musikandagter.
AD 3 – spisning ved sogneaftener
Rigtig god mad og pris.
AD 4 – Hvordan får vi de 25-45 årige i kirke?
Kirkerock .
Tilbud til børnefamilier for både børn og forældre.
Korte gudstjenester – ca. ½ time søndag eftermiddag kl. 16.30.

AD 5 – Andet
80-90 deltagere til Kirkecentrets Højskoledage.
Et evt. nyt Kirkecenter – der arbejdes med opgaven i MR. Pladsmangel – uhensigtsmæssige
lokaleforhold.
Stå op under salmesangen ved gudstjenesten – som i Mariager Kirke.
Brug af skærme – opfordring til at bruge de digitale tavler mere. Skal udvikles med respekt.
Høstgudstjeneste – fantastisk brug af skærmene.
Skærmene passer godt ind i kirken.
Dåbslys bliver gemt lidt væk efter dåben – mere synlig – evt. tændes ved alterlyset.
Kirkekaffe – kan det evt. foregå på en anden måde. Evt. rykke lidt ind i sideskibet – så der er mere
plads og tid til at hilse/tale med hinanden.
Konfirmandundervisning i 8. klasse?
Tak for kirkebladet og nyhedsbreve.
Fotografering ved dåb?
Vestre Kapel trænger til en renovering. Det er meget dystert i kapellet.
Kan menigheden inddrages mere i gudstjenestens tilrettelæggelse? Frivillige jobs.
Referent: Jesper Hoffmann

