Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 5/9 2019 kl. 19.00.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Erik Odgaard, Bjarne Nielsen.
Stedfortræder: Irma Skinnerup (Afbud)
01. Indledning ved Henry Højberg Nielsen.

02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 24/9. MR 3/10 2019. OBS:
Deadline til MR senest tirsdag den 24/9 kl. 18.00.
Beslutninger: Punkt 05-13:
05. Menighedsmøde den 6. oktober 2019. Siden sidst.

Side 1 af 3
MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Referat/beslutninger
Henry Højberg Nielsen indledte med at fortælle om
hvad salmen ”Se, nu stiger solen af havets skød”
betyder for ham. Et tilbageblik på livet. Salmen
synges ofte ved begravelser.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning.

Jens Kristian Eriksen orienterede om afviklingen af
mødet.
06. Stillingtagen til ændringer i forskellige udvalg
Der mangler præster i medieudvalget,
efter præsteskifte?
diakoniudvalget, børn-unge-familieudvalget samt
aktivitetsudvalget.
Præsterne holder møde d. 10. september 2019.
07. Evaluering af afskedsgudstjeneste i Thisted Kirke En dejlig afslutning på Gitte Ishøys næsten 34 års
søndag den 25. august.
virke i Thisted og Skinnerup Sogne. God forplejning,
og mange havde bagt kage.
08. Sognepræst Anette Udmark indsættes søndag den Efter de to indsættelsesgudstjenester bliver der et
15. september kl. 8.30 i Skinnerup Kirke og
velkomstarrangement i kirkecentret.
Kl. 10.00 i Thisted Kirke. Siden sidst.
# Udvalget har styr på dagen.
09. Orientering om regler som ”rispolitik” m.m. og
I.h.t. tidligere beslutning, må der p.t. ikke kastes med
evt. andre informationer i forbindelse med
ris og lignende udenfor kirken. Præsterne orienterer
præsteskifte. Hvem sørger for at viderebringe? # brudeparrene ved samtalen. Kirkekontoret sender
folder ud til parret om forhold ved vielsen.
Præsterne informerer hinanden om sådanne forhold.
Kontaktperson Gurli Jensen kontakter kirketjenerne
omkring det at kaste med ris, sætte skilte op og andet
fremadrettet.
Tages op i menighedsrådet på et senere tidspunkt.
10. Stillingtagen til forespørgsel fra Halden om
Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU
tilladelse til brug af vejmateriale.
# om, at menighedsrådet ikke vil påtage sig ansvaret for
FU indstiller, at MR ikke påtager sig ansvaret for en evt. efterfølgende miljøudgift.
en evt. efterfølgende miljøudgift.
11. Drøftelse af ”Vedtægt for kontaktperson”
Kontaktpersonen fungerer som kontaktperson for
sammenholdt med svar fra Landsforeningen af
ansatte ved kirken samt gartnerne på kirkegården
Menighedsråd.
## ifølge Landsforeningen af menighedsråd.
FU foreslår: Svaret kan evt. bruges ved næste
Dette præciseres ved evt. senere opdatering af
opdatering af ”Vedtægt for kontaktperson” ved
”Vedtægter for kontaktperson” for Thisted Sogn.
starten af næste valgperiode.
12. Stillingtagen til ansøgning fra
Menighedsrådet beslutter ikke at give et bidrag med
Sct. Nicolaitjenesten.
# den begrundelse, at menighedsrådet i foråret har
doneret penge til Sct. Nicolaitjenesten i Aalborg Stift.
13. Stillingtagen til ansøgning fra
Menighedsrådet beslutter ikke at imødekomme ønsket
FDF Thisted 1. kreds om trykning af kredsblad. # fra FDF om trykning af deres kredsblad med den
begrundelse, at det kan danne præcedens for andre
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Orienteringer fra:
14. a. Formanden.
1. Budget 2020. Budgetsamråd torsdag den 22. august
aflyst. Budgetudmeldinger fra PU senest den 8. okt.
2. Brev fra Thisted Provsti 4.7.19.
Syn vedr. gravsten.
#
3. Deadline til oktober MR: OBS: Deadline til MR
senest tirsdag den 24/9 kl. 18.00.
4. Medieudvalget. Husk næste udgave af Kirke + Sogn
er for 4 mdr. Deadline d. 20. okt.
14. b. Præsterne. Orienteringer.

14. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.

14. d. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.

14. e. Udvalgene.
1.
Drøftelser:
15. Kirkens liv og vækst.
16. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
16. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Provstiudvalgets frist for fastsættelse af
ligningsbeløb udskydes til 8. oktober 2019.
2. Kirkeistandsættelsesordningen støtter 15 gode
projekter i 2019.
3. Svindelmails: Lav regler for overførsel af penge…
4. Ny ferielov: Nu er en løsning på vej i Folkekirken.
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foreninger.
Jens Kristian Eriksen og Ingrid Horslund deltog ikke i
beslutningen.
1. Orientering af Jens Kristian Eriksen.
2. Orientering v. Jens Kristian Eriksen.
3. Orientering v. Jens Kristian Eriksen.
4. På oktobermødet godkendes følgende:
- Gudstjenestelisten for dec-jan-feb-marts
- Kollektlisten for næste kirkeår.
- Dåbsdatoer for 2020
- Koncerter for jan-feb-marts
Anne-Mette Grønborg Sørensen byder velkommen til
vores nye præst Anette Udmark. Anette Udmark
indsættes d. 15. september både i Skinnerup og
Thisted. Præstemøde for de tre præster tirsdag d. 10.
september 2019. Orientering om ”Elsk Thisted”.
Praktikant fra 9. klasse i praktisk hos præsterne i uge
46. Benne Taekele Holwerda ønsker at starte en sorggruppe for børn og unge. Der arbejdes videre med
opgaven. Gideonitterne ønsker at komme til en
gudstjeneste for at fortælle om deres arbejde.
Gurli Jensen orienterede om kirke- og
kulturmedarbejderens efteruddannelse. Forventes
afsluttet i efteråret 2020. Der søges midler til hendes
uddannelse ved kompetencefondet. Møde mellem
præster, kirke- og kulturmedarbejder og
kontaktperson.
Hvis der er behov for 2 kirketjenere til et arrangement
i weekenden, skal det gå igennem kontaktpersonen.
MR-medlemmer er velkommen til at overvære en korprøve. Kontakt Niels Granvig.
Orientering omkring afholdelse af ferie.
MUS-samtaler afholdes i løbet af oktober.
Der er ansat 2 nye gartnere pr. 1. september 2019. De
har haft meget travlt i den sidste tid, grundet underbemanding.
Vigtig med god kommunikation mellem
menighedsråd og medarbejderne omkring MRbeslutninger.
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5. Tilmelding til Folkekirkens Digitaliseringskonference 2019
16. b. Stiftet:
1. Reminder: Kursus for menighedsråd i Aalborg Stift.
16. c. Provstiet:
1. Budgetsamråd 22. august aflyst.
2. Kirkebussen på Kulturmødet 2019.
3. Invitation til match-møde.
4. Jubilæumsarrangement 29/10. Salmebogen 450 år.
5. PU mødereferat 13.08.2019.
6. Mail til menighedsråd og præster. Provsteskifte.
16. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. DAP: Stemningsfuld koncert med Erling Rask Trio.
2. Bibelselskabet. Undervisningssæsonen starter… og
julen kommer.
3. Tak for støtten til kirketeltet.
4. Tak for præsteafskedsarrangement.
17. Evt.
Kirsten Ringgaard beder om hjælp til ”Børnekulturnatten” d. 13. september 2019.
Jens Korsgaard ønsker et fast punkt på dagsordenen
med orientering fra kirkeværgen. Kirketårnet skal
snart kalkes.
Ingrid Horslund søger hjælp til høstgudstjenesten d.
22. september 2019.
Ingrid Horslund omkring reaktioner på den nye
bestemmelse omkring altervin.
I ”venteposition” til senere:
1. Helhedsplan. Thisted Kirkepark.
2. Stillingtagen til Nationalmuseets
Besigtigelsesrapport fra 23.01.2017. MR 10, 2017,
FU 27.11.2018.
3. Kirkedige projekt Gl. Kirkegård ved kirken.
4. Udskiftningsplan af LED pærer i kirken?
5. 4 emner til drøftelse: Autorisation
(Folkekirkens liturgi/ Hvem bestemmer?),
Gudstjeneste, Dåb, Nadver.
6. Ændringer i Vedtægt for Thisted Kirkegårde.
Hvem indleder næste gang?
Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 20 46 87 96 / 97 92 08 23.
Mail: jke@mvbmail.dk

Kirsten Ringgaard indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 20.41.

NB: Tegnet # antyder, at der er medsendt bilag til sagen. DAP = Bilag på Den Digitale Arbejdsplads.

