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

Torsdag d. 7/10 2021 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Jens Korsgård, Benne Taekele Holwerda, Jens
Peter Knudsen.
Stedfortræder:
01. Indledning ved H.C.Krøyer.
H.C.Krøyer indledte med at fortælle om menneskets
vilkår. Alle kan være skrøbelige og sårbare, selv de
”stærkeste” mennesker. Kirken er et privilegium for
mennesket at have.
02. Godkendelse af referatet fra september 2021.
Referatet godkendt.
03. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
04. Næste møde: FU 26/10 MR 4/11 2021.
Mødedatoer taget til efterretning.
Beslutninger: Punkt 05-11:
05. Regnskab 2021: Stillingtagen til:
H.C. Krøyer fremlagde ”Revisionsprotokollatet” samt
a. Revisionsprotokollat
# ”Tiltrædelsesprotokollen”, der behandles og godkenb. Den uafhængige revisors erklæring.
# des samt underskrives af de tilstedeværende rådsc. Tiltrædelsesprotokol.
# medlemmer på mødet d. 7-10-2021. Den uafhængige
a og c underskrives af menighedsrådsmedlemmerne.
revisors erklæring godkendes. Bemærkning: Det
modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som
ikke er behørigt medtaget i årsregnskabet.
Konklusion: Revisionen har ikke givet anledning til
forbehold.
06. Budget 2022.
Kasserer Jens Kristian Eriksen orienterede om
a. PU udmelding.
udmeldingen fra PU og om budgettet i forhold til
FU indstiller til accept og godkendelse.
# provstiets endelige udmelding pr. 15-09-2021. Bent
b. Budget 2022 til endelig godkendelse.
# # Bisgaard spørger specifikt ind til spørgsmålet omkring en voksenlærling på kirkegården.
Endelig ligningsbeløb til drift er på 9.974.061 kr.
Ligningsbeløb til anlæg udgør 1.000.000 kr.
Menighedsrådet godkender det endelige budget med
stempel CVR-nr. 39193515. Budget 2022. Endeligt
budget afleveret d. 22.09.2020 kl. 11.40.
07. Kirkecenter. Orientering fra kassereren. ####### Kasserer Jens Kristian Eriksen orienterede om den
ansøgning angående budgetforhøjelse for kirkecenterprojektet i Thisted Sogn, som d. 24. september 2021
er sendt til Thisted Provsti. I redegørelsen fra Cubo
Arkitekter anføres det bl.a., at byggesektoren har
oplevet store prisstigninger på materialer og leverancer p.g.a. globale udfordringer med coronapandemien,
mangel på arbejdskraft og dermed stigende håndværkerpriser, men også generel øget efterspørgsel på
råvarer specielt for isolering, stål og træ.
Jens Kristian Eriksen redegjorde for de muligheder
byggeudvalget ser for at imødekomme ønsket om en
budgetforhøjelse. Genbrug af inventar, allerede
bevilgede midler til stole m.m. Det anføres i ansøgningen, at menighedsrådet finder det vigtigt, at fastholde størrelse og kvalitet i byggeriet.
Kirkeværge Jens Korsgård Larsen deltager sammen
med Jens Kristian Eriksen i PU-mødet d. 12. oktober
2021 for at besvare spørgsmål, før ansøgningen
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behandles i provstiudvalget.
08. Godkendelse af mødeplan for FU og MR i 2022. # Menighedsrådet godkender mødeplanen for FU og
MR i 2022. Bemærk, at ønsker til punkter til FU og
MR skal være formanden i hænde senest torsdag
kl.12.00 ugen før.
09. a. Stillingtagen til ”Rytmisk julegudstjeneste” 23. a.Menighedsrådet følger indstillingen fra FU om at
december. Ansøgning fra Anette Udmark om midler
spørgsmålet om rytmisk gudstjeneste d. 23. decemtil orkester.
ber 2021 overdrages til Børne- Familieudvalget.
FU er positiv for forslaget og indstiller, at spørgsmålet
overdrages til Børne- og familieudvalget med tanke på Affødt af ovenstående ønsker menighedsrådet på et
hvorvidt dette er en begyndelse til en tradition med
senere MR-møde at indbyde kirkens organister til en
budgetkonsekvenser.
# snak om brug af orgel, klaver m.v. til gudstjenester.
b. Gudstjenestelisten for december, januar, februar,
marts 2021/2022.
#
FU indstiller til godkendelse incl. rytmisk gudstjeneste
23. december 2021.
10. Stillingtagen til brug af korsangere ved Åbent Hus
Gudstjenesterne.
#
FU indstiller til godkendelse hvis praktisk muligt.
11. Stillingtagen til 3 ønsker fra præsterne.
#
a.) Natkirke – ønske om 2 frivillige.
FU indstiller til godkendelse.
b.) Allehelgen – ønske om gravlys.
FU indstiller til godkendelse.
c.) Nadver
#
Punktet udsættes til novembermødet med alle præsters
deltagelse.

b. Menighedsrådet godkender gudstjenestelisten for
dec-jan-feb-marts 2021-22 incl. rytmisk gudstjeneste
23. december 2021.
Menighedsrådet følger indstillingen fra FU om at
godkende at der bruges korsangere ved Åbent Hus
Gudstjenesterne, hvis det er praktisk muligt.
a.Menighedsrådet godkender ønsket om 2 frivillige
ved natkirken, d. 10-12-21 så kirken kan være åben
ved dette arrangement. H.C. Krøyer, Anne-Mette
Grønborg Sørensen og Ingrid Horslund melder sig.
b. Menighedsrådet godkender, at der indkøbes gravlys, som uddeles på kirkegården efter gudstjenesten i
Thisted Kirke søndag d. 7. november kl. 14.00.
Spørgsmålet omkring kaffe tages op på MR-mødet i
november.

c. Punktet udsættes til næste møde, hvor alle præster
deltager.
12. Stillingtagen til udvalgets indstilling om IT-hjælp Menighedsrådet følger indstillingen fra FU, om at
til menighedsrådet.
# følge medieudvalgets indstilling om at udskyde
FU indstiller til accept af medieudvalgets indstilling.
problemstillingen om IT-hjælp til efter næste menighedsrådsvalg.
13. Hvordan kommer man på DAP´en?
Punktet udskydes til MitId tages i brug.
15. Formandsorienteringer:
a.Punktet udskydes til MR-mødet i november, hvor
a. Forgyldning af vejrhane på kirketårnet.
der skal foreligge et økonomisk overslag som bilag.
b. Orientering om menighedsmødet 31. oktober 2021. b. Køreplan og opgavefordeling udleveret. Gurli
Jensen melder afbud.
16. Præsterne. Orienteringer.
Anne-Mette Grønborg Sørensen omkring nytænkning
af arrangementer for enker og enlige. Mange deltagere til kirkegårdscafe.
17. Kontaktpersonen. Orienteringer.
Mona Klit er færdig med MUS-samtalerne.
18. Kirkeværgen. Orienteringer.
19. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
Gartnerne starter på granpyntning efter efterårsferien.
Ny kordegn kommet godt i gang, skal på kursus i
”Personregistrering” i oktober-december 2021.
20. Udvalgene:
a.) Medieudvalgsreferat 31-8-21
#
b.) Musikudvalgsreferat 28-8-21
#
c.) Referat TKDM-bestyrelsen 14-9-21
#
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Flere referater fra øvrige udvalg ønskes.
21. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
Drøftelser:
22. Kirkens liv og vækst.
23. Evt.
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Der er ikke noget sangarrangement i Thisted Kirke d.
15. oktober 2021, som der står i Thisted Posten, det
foregår i Tilsted Kirke.
Henry Højberg Nielsen omkring kirke.dk. Hyrdebrevet er satirisk.
Gurli Jensen spurgte ind til nyt kalendersystem og
hjemmeside. Medieudvalget tager det op igen.
Thisted Sogn deltager i afskedsgave til biskoppen.
H.C. Krøyer tager kontakt til Sydthy Provsti

Hvem indleder næste gang?
Jens Peter Knudsen indleder næste gang.
H. C. Krøyer
Hundborgvej 42
7700 Thisted.
Tlf.: 97 92 04 60 / 40 37 31 37
Mail: h.c.kroyer@post11.tele.dk

Mødet sluttede kl. 21.30.

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

