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MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 4/8 2011 kl. 19.15.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Kirsten Clausen, Anton Odgaard, Preben
Nørgaard Christensen, Gitte Ishøy
Stedfortræder:
01. Indledning ved Kirsten Ringgaard.

MR Loven: §1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for gode
vilkår for evangeliets forkyndelse.

Referat/beslutninger

12. Kontaktpersonen orienterer.

Kirsten Ringgaard fortalte om sin barndoms Sankthans og drog
paralleller til kirkens liv.
Godkendt
Godkendt
Kirsten Agger talte om kirkens opgaver - gudstjeneste, undervisning,
diakoni og mission. Vi har en stor opgave i at nå ud til alle grupper i
samfundet. Nye former for initiativer i kirkelivet kan/ skal inddrages,
så ovenstående mål kan nås. Kirsten Agger omtalte troværdigheden
omkring kirkelivet.
Mødedatoer taget til efterretning.
Niels Christensen orienterede. Positiv tilbagemelding fra
Stiftsøvrigheden. Der er ikke sket så meget siden juni. Der ligger et
stort arbejde i den nærmeste fremtid. Der skal laves en plan for
efterårets aktiviteter i udvalget. Der er søgt forskellige fonde om
tilskud til renoveringen af Thisted Kirke.
Niels Christensen gennemgik listen fra provstesynet d. 15. juni 2011.
Det er vigtig, at de små reparationer udføres, så de ikke senere bliver
større. Niels Christensen gives bemyndigelse til at arbejde videre
med arbejdet og udvælge tingenes rækkefølge.
Ingrid Horslund gennemgik som udvalgsrepræsentant arrangementets
plan. Hvad sker der både ude og inde i kirken? Ester Jørgensen
deltager i fællesmødet. Ideer er stadig velkomne. Den gamle
kirkegård må benyttes til arrangementet.
Jens Kristian Eriksen orienterede omkring mødet. Det er lovbefalet,
hvad det skal indeholde omkring beretning, regnskab, budget og
andet. Der arbejdes videre op til næste MR-møde – hvordan
involverer vi de fremmødte? Der nedsættes et udvalg bestående af
Jens Kristian Eriksen, Line Kjær Nielsen, Mette Bower og Kirsten
Ringgaard. Der arbejdes videre med de ideer og tanker, der blev
diskuteret.
Folderen blev vedtaget.
Børnepasning under højmessen har kørt som en forsøgsperiode her i
foråret. Udvalget vil gerne fortsætte i efteråret for at have længere tid
til at vurdere ideen. Menighedsrådet beslutter, at forsøget fortsætter
hver søndag i efteråret. Kan evt. bruges som diskussionspunkt på
menighedsmødet.
Lone Kofod orienterede om dagligdagen.

13. Orientering v. formanden:
a. Klokkespillet. Siden sidst.
b. Præsteboligen Islandsvej 39. Siden sidst.
c. Kirkegårdens helhedsplan.
d. Muren ved rådhuset. Opgørelse?
e. Vedtægt for Thisted Kirkegårde.
f. Budget 2012. Budgetsamråd 2.møde d. 17/8.
g. Thisted Kommune.
Renovering af Vestergade. Mødet d. 15.juni.
h. Bankaftale om placering af kirkens midler.
i. Regnskab 2010. Siden sidst.
j. Ansøgning fra KFUM og KFUK om lån af
Thisted Kirke søndag 04.03.2012 kl. 15-16.

a. Er bestilt. Intet nyt.
b. Oversigt hvad der er brugt på boligen skal indsendes til provstiet.
c. Der er afsendt brev til Stiftet
d. Trappegelænder og opgørelse mangler.
e. Er vedtaget med små justeringer. Revideret plan følger sammen
med referat.
f. Hanne Gade, Kirsten Ringgaard og Jens Kristian Eriksen deltager.
g. Renoveringen deles op i 3 etaper. En m-pris på facaden på 35004000 kr. Der diskuteres, hvordan kirken skal betale sin del og hvor
meget?
h. Der arbejdes med at placere kirkens midler mest fornuftigt.
Punktet sættes på til næste dagsorden.
i. orientering.
j. Vedtaget i FU. Tilladelse givet.
k. Vedtaget i FU. Tilladelse givet. Hensyn til og respekt for området.
l. orientering ved Jens Kristian Eriksen omkring ”Bekendtgørelse af

02. Godkendelse af referat
03. Godkendelse af dagsorden
04. Kirkens liv og vækst

05. Næste møde: FU 23/8, MR 1/9.
06. Thisted Kirke. Renovering. Svar fra
Stiftsøvrigheden 27.06.2011. Næste skridt?

07. Provstesyn 15. juni. Resultat af synet.

#

08. Børnekulturnat d. 16.september. Arrangement?

09. På vej mod menighedsmøde 2011. Søndag
d. 9.okt. efter højmessen. Næste skridt?

10. Thisted Kirkes børnefolder. Forslag er klar.
11. Børnepasning/børnekirke.
Hvordan gør vi videre frem?

Thisted Menighedsråd
k. FDF Thisted 1.kreds ansøger om lån af
kirkegården og området v/Thisted Kirke
lørdag d. 13.august.
l. MR, udvalgsarbejde og
beslutningskompetencer.
#
m. Lone Olsen. Ekstra bevilling fra provstiet til
konfirmandundervisning, elever Østre Skole.
14. Efterretningssager: (Se mere på ITS.)
a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Frivillig fredag.
2. Prisstigning berører ikke kirkebladene.
3. Uændret politisk ledelse.
4. Nyt fra Landsforeningen af Menighedsråd.
5. Høring – udkast til få tekniske ændringer i lov
om valg til menighedsråd.
6. Orientering om CVR-registrering.
7. Revideret cirkulære om mørkt tøj til kordegne.
8. Nyhedsbrev – Folkekirkens Personale nr. 6.
9. Bogføring af terminsopgørelse fra Stiftet.
b. Stiftet: (Se mere på ITS.)
1. Vand- og Natura 2000-planer.
2. Flyvende kirkepiloter.
3. Teologisk Voksenundervisning, vinter 20112012.
c. Provstiet: (Se mere på ITS.)
1. Gitte Ishøy/konfirmandundervisning.
d. Udvalgene:
1. Referat Børnekirke-evalueringsmødet 22.06.11.
e. Præsterne.
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lov om menighedsråd”
m. orientering

Medieudvalget. Stof til Kirke og Sogn skal meddeles i god tid, så
udvalget kan arbejde videre med stoffet til bladet.
Aktivitetsudvalget. Det er besluttet at genindføre spisning til
sogneaftenerne. Pris: 60 kr.
Poul Henning Poulsen: Søndag d. 28. august bliver der
udsendelsesgudstjeneste for Rikke Berg Christensen, med
efterfølgende arrangement i Kirkecenteret. Menighedsrådet støtter op
omkring ideen.

f. Indkommet post:
1. Kirkefondet. Inspiration.
15. I ”venteposition” til senere:
a. Ideer fra målsætningsseminaret.
b. Opsamling af ønsker.
c. MR valg 2012.
Evt.: Spørgetid under kaffen.

Hvem indleder næste gang?
Venlig hilsen

Anette Hove indleder næste gang.
Ingrid Horslund afbud til næste gang.
Mødet sluttede 21.15.

Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 97920823, 20468796.
jke@mvbmail.dk

NB: Tegnet # antyder, at der er medsendt bilag til sagen. ITS = Bilag på IT-Skrivebordet.

