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

Torsdag d. 3/9 2020 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Henry Højberg Nielsen. Bjarne Nielsen, Anne- Referat/beslutninger
Mette Grønborg Sørensen, Anette Udmark.
Stedfortræder: Irma Munkholm Skinnerup.
01. Indledning ved Ingrid Visby.
Ingrid Visby indledte med at fortælle om sine erfaringer med at sidde i menighedsrådet de sidste 4 år. Hun
har været glad for at være med og lært meget, samt
lært mange nye mennesker at kende.
02. Godkendelse af referat.
Godkendt med bemærkning til punkt 08.
”Menighedsrådet beslutter, at formanden bemyndiges
til at underskrive en ny aftale”.
03. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
04. Næste møde: FU 22/9. MR 1/10 2020.
Mødedatoer taget til efterretning.
Beslutninger: Punkt 05-11:
05. Oplæg ved kirke- og kulturmedarbejder om
Kirke- og kulturmedarbejder Margrethe Højlund kom
Thisted Kirkes børn-unge-familieindsats.
# med et oplæg omkring det faldende deltagerantal ved
”Børnetimerne”, ”Familiegudstjenesterne” og ved
”Minikonfirmanderne”. Hun fremlagde forskellige
mulige årsager:
• At der ikke er så meget opmærksomhed fra så
mange andre familier end de der følger deres
børn i de kirkelige ungdomsorganisationer.
•

Børnetimer og Familiegudstjenester ligger
meget tæt.

•

Ofte konflikter med børnenes andre
fritidsinteresser og SFO.

•

Længere skoledage – trætte børn.

•

Corona-krisen.

Mulige årsager:
Tilbuddet mister aktualitet – En anstrengt hverdag –
Barnet bestemmer – Voksnes blufærdighed –
Forskellige holdninger til kirken hos forældrene –
Skilsmissefamilier - Ingen nyhedsinteresse - Øget
hjemmearbejde.
Vi skal som kirke tage ansvar for vores del. Hvad er
der behov for, hvilke tilbud er relevante? Analysere
aktiviteterne. Hvordan kommunikerer vi med
børnefamilierne? Traditioner kontra missionsarbejde.
Skal vi prøve nyt uden helt at skippe det gamle?
Skal/kan vi bruge ressourcerne anderledes?
Babysalmesang og ”De små synger” fungerer indtil
videre fint.
Det videre arbejde fortsættes i børne-unge-familieudvalget.
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06. Stillingtagen til forslag fra præsterne vedrørende
Altergang i respekt for gældende Corona regler. ##
Retningslinjerne fra biskopperne 18.5.2020.
#
FU indstiller:
Fra 1. september afholdes igen nadver i Thisted
Kirke både kl. 8.30 og kl. 10.00 i respekt for
gældende regler.
Nadver afholdes kontinuerlig, brug af miljøvenlig
engangsbæger, liturgi som før Corona tiden.
Sangere og kor synger nadversalmen.
Sanger- og korbemanding som før Corona.
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Menighedsrådet beslutter, at nadveren genindføres i
Thisted Kirke fra søndag d. 13. september 2020, både
ved morgengudstjenesten og ved højmessen i respekt
for gældende Corona-regler. Der skal være tid til at
annoncere det for menigheden ved gudstjenesten d. 6.
september og i nyhedsbrevet. Nadveren afholdes
indtil videre kontinuerligt. Der bruges miljøvenlige
engangsbægre. Ved morgengudstjenesten bruges
altervin, og ved højmessen bruges druesaft og der
anvendes en liturgi som før Corona-tiden.
Sangere og kor synger nadversalmen, og koret
bemandes som før Corona.
07. Menighedsrådsvalg 2020.
a. Et godt møde med ca. 38 deltagere. Se beretning og
a. Evaluering af menigheds- og orienteringsmøde referat på hjemmesiden.
tirsdag den 18. august.2020 kl. 19.00.
# b. Der afholdes Valgforsamling tirsdag d. 15.
b. Valgforsamlingen den 15. september kl. 19.00
september 2020 kl. 19.00 i Thisted Kirkecenter. Her
Dagsorden for valgforsamling, indhold,
# vælges det nye menighedsråd for den næste 4-årig
forplejning m.m.?
periode. Valgbestyrelsen er klar til aftenen med
c. Andet?
følgende program:
1. Velkomst ved formanden for valgbestyrelsen.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden for menighedsrådet beskriver
menighedsrådets opgaver, kompetencer og
hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved
valgbestyrelsen.
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
9. Optælling af stemmer og annoncering af
afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af
valgforsamlingen samt om mulighed for
afstemnings-valg og fristen for at indlevere en
kandidatliste.
12. Eventuelt.

08. Stillingtagen til forslag fra menigheden på
menighedsmødet 2020 nævnt i referat.

De opstillede kandidater udfylder en samtykkeerklæring om, at de ønsker at stille op til
menighedsrådsvalget 2020.
Menighedsrådet beslutter foreløbigt følgende i forhold
# til forslag fra menighedsmødet tirsdag d. 18. august
2020. Flere lys på juletræet – Trosbekendelsen siges
(præsternes afgørelse - men et flertal i menighedsrådet
bakker op om den nuværende ordning, hvor der
synges) – Gratis gravsteder er et PU anliggende (p.t.
er der 95% rabat på jordleje) – Gratis blomstervaser
(bliver sat i gang som forsøgsordning ved hver
vandstation) – Nadver (menighedsrådet har forholdt
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09. Stillingtagen til ansøgning vedrørende udgifter til
SMS maskine via korets hjemmeside.
#
Punktet med igen fra sidst. Info om takster.
#
Redegørelse fra kantor.
#
FU indstiller:
Finansiering via 3502 Kirkekor drift, materialer.

10. Stillingtagen til arrangementer og aktiviteter i
denne Corona tid de næste måneder?
FU indstiller: Børnekulturnat i kirken aflyses.

11. Projekt Thisted Kirkecenter.
Orientering om projektets status pt.
Referat fra bygherremøde 01.
Revideret hovedtidsplan.

#
#

Orienteringer fra:
12. a. Formanden.
1. Orientering om jubilæumshilsen.
2. Gudstjeneste i Thisted Kirke d. 8. september.
3. Status for opdatering af udvalgsoversigt om
menighedsrådets udvalg.
4. Status på ”fuldmagt i forening” i Sparekassen Thy.
5. Status på ændringer af betalingsprocedurer i Nordea
med 2 ”fuldmagter-i-forening”.
6. Jobcenter. Ændring i indberetning af fravær med
§ 56 aftale på ugebasis.
7. Henvendelse fra borger.
8. Budgetsamråd 26.08.2020.
12. b. Præsterne. Orienteringer.

12. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.
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sig til problematikken, kan evt. tages op igen senere) Søndagens salmer annonceres i nyhedsbrevet
fredagen før – Tekst på mindeplade (sættes på
hjemmesiden) – Kirkekaffe i Corona-tiden (Kan ikke
lade sig gøre i respekt overfor gældende Coronaregler)
Menighedsrådet følger indstillingen fra FU om at
udgifterne til SMS-maskine i 2018-2019 via korets
hjemmeside finansieres via 3502, Kirkekor, drift,
materialer. Der betales efter regning i 2018 og 2019.
Menighedsrådet beslutter at bibeholde sms-delen på
korets hjemmeside. Der skal fremadrettet tænkes
over, hvor lange beskederne er, så de ikke bliver for
dyre.
Menighedsrådet beslutter følgende:
Børnekulturnatten i kirken fredag d. 11. september
aflyses, da Thisted Kommune heller ikke ønsker at
deltage i denne Corona-tid.
Engledagen i 2020 aflyses.
Der er afholdt byggemøde omkring ”Nyt Kirkcenter”
d. 12. august 2020 med deltagelse af byggeudvalg,
CUBO Arkitekter samt P+P Arkitekter.
En ny hoved-tidsplan er udarbejdet, og p.t. arbejder
man med et afsluttet byggeri i november 2022.
Rådgiveraftale er sendt til Stiftet, som har svaret d. 1.
september 2020 med bemærkninger.
Der afholdes nyt byggemøde (02) onsdag d. 9. sept.
2020 kl. 15.00 i KC-sal.
Der arbejdes videre med udformningen af
kirkeparken. Der regnes med et nyt udkast efter
byggemødet d. 9. september.
Lokalplanen fra Thisted Kommune sættes i gang
snarest.
1. Jens Kristian Eriksen orienterede om hilsen til
Sognets Dagligstue.
2. Frimurerlogen har gudstjeneste med Benne Taekele
Holwerda i Thisted Kirke tirsdag d. 8. september.
3. Jens Kristian Eriksen orienterede om status. Senest
15. sept. 2020 skal det være formanden i hænde.
4. Se punkt 2.
5. Jens Kristian Eriksen orienterede om status.
Parkeret indtil videre.
6. Orientering fra formanden.
7. Jens Kristian Eriksen orienterede om sagen.
Der er handlet på henvendelsen.
8. Orientering fra formanden om budgetsamrådet.
Benne Taekele Holwerda udtrykker tak til de frivillige
og kollegaer, der hjælper til konfirmationerne.
Mange bisættelser er flyttet fra Vestre Kapel til
Thisted Kirke i denne Corona-tid, hvilket giver ekstra
arbejde til kirketjenerne.
Gurli Jensen orienterede om Corona-situationen.
Hvordan forholder vi os til, at forældrene bliver
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hjemme, når børnene er syge? Skal der bruges sygedage, feriedage m.v. Evt. kan der opnås dagpenge –
sagen undersøges af kontaktpersonen.
Der arbejdes med, hvordan vi håndterer den nye ferielov, når man ikke har opsparet ferie nok.
Ekstra arbejdsmiljøudvalgsmøde i august. Kurser til
medlemmer af arbejdsmiljøudvalget.
Jens Korsgård orienterede om provstesynet – hvor
langt er vi? Talt med kirketjenerne omkring de nye
gulvvaskemaskiner.
Det årlige medarbejdermøde er afholdt i kirkecentret.
Kordegn Jesper Hoffmann genvalgt til medarbejderrepræsentant. Den nye udarbejdede personalepolitik
kommer på næste MR-møde i oktober.

12. d. Kirkeværgen. Orienteringer.

12. e. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.

12. f. Udvalgene.
1. Arbejdsmiljø 18.08.2020. Referat.
2. Medarbejdermøde 20.08.2020. Referat.
Drøftelser:
13. Kirkens liv og vækst.

#
#

14. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
14. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. COVID-19: Ajourføring af retningslinjer for en
ansvarlig genåbning af folkekirken m.m.
2. COVID-19: Ajourført FAQ den 4. aug. 2020.
3. Premiere på kampagnefilm om valget m.m.
4. Landsforeningen af Menighedsråd 6.8.2020. Info.
5. Nyt skoleår for Folkekirkens Kirkemusikskoler.
14. b. Stiftet:
1. Reminder om folkekirkens Corona-håndtering.
Afstandskrav m.m.
2. Aflysning af Landemode d. 25. september.
14. c. Provstiet:
1. Budgetsamråd i Thisted Provsti. 2 personer pr. MR.
2. Nyhedsbrev fra provst Lisbeth Damgren.
14. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Info fra NETS.
2. Stemmesedler til valgforsamlingen?
3. Kulturvitaminer. Jeppe Aakjær – Liv og sang fra
Aakjær til Jenle
4. Bibelselskabet. Bliv fortaler for forfulgte kristne.
15. Evt.
Geert Stentoft omkring den elektroniske hejs til
adventskransen. Ifølge kirkeværgen skulle det være
klar til adventstiden.
Ingrid Horslund omkring afholdelse af Høstgudstjenesten d. 13. september. Svært i denne Corona-tid –
mange ekstra tiltag.
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?
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Hvem indleder næste gang?
Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 20 46 87 96 / 97 92 08 23.
Mail: jke@mvbmail.dk
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Kirsten Ringgaard indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 21.26.

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

