Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 6/01 2022 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Anette Udmark, Jens Kristian Eriksen.
Stedfortræder:
01. Indledning ved Mona Klit Østergaard.
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MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Mona Klit Østergaard indledte med at fortælle om
emner fra bibelen og hverdagen til refleksion.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efteretning.

02. Godkendelse af referater fra december
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 25/01(15.30) MR 3/2 2022.
Beslutninger: Punkt 05-7:
05. Ønske fra præsterne om evt. indførelse af vin ved Emnet omkring vin og saft til nadver blev drøftet
begge gudstjenester.
# igen. Der fremkom under debatten forskellige synspunkter for og imod brug af druesaft og vin. Skal
præsterne have to kalke, en med vin og en med
druesaft, skal vi fortsætte som det er nu, med vin til
morgengudstjenesten og druesaft til højmessen, skal
vi have druesaft til begge tjenester eller vin til begge
gudstjenester?
Menighedsrådet beslutter efter debatten at fortsætte
med den form vi har nu, hvor der er vin til morgengudstjenesten og druesaft til højmessen. Sagen tages
op igen efter næste menighedsmøde. Til orientering
bruges der en ædel druesaft ved højmessen og til
familiegudstjenester i Thisted Kirke,
06. Evt. stillingtagen til forslag fra kirkeværgen om ny Punktet udsættes til næste møde.
flagstang.
07. Hvordan forholder Thisted Menighedsråd sig til
Menighedsrådet drøftede emnet omkring den grønne
den grønne omstilling, og vil det være muligt at finde omstilling og var enige om, at man skal forsøge at
flere områder (som LED lys) at energioptimere på?
følge en grøn linje fremadrettet når det kan lade sig
Forslag udbedes!
gøre.
Følgende forslag til energioptimering fremkom:
Brochuren ”Grøn Kirke” kan bruges til arbejdet.
Nedsætte et grønt udvalg?
Varmestyring i kirken. Er den optimal?
Forsatsvinduer?
Orienteringer fra:
08. Formanden.
a. Formand H.C. Krøyer kom med betragtninger over
a. En ny kirkegårdsplan er på vej, der også skal omfat- den nye kirkegårdsplan. Kirkegårdsleder Lea Jull
te den nye kirkepark. Der er også økonomiske betragt- Bagger Christensen udarbejder i sommeren 2022 en
ninger i dette.
## udviklingsplan, som kan ligge til grund for en
b. Distriktsforeningens kursusplan på foranledning af ansøgning om midler til arkitekttegninger, herunder
Ingrid Horslund.
# midler til specialist for håndtering af overfladevand.
c. Coronasituationen.
Planerne vil blive fremlagt for menighedsrådet. Der
vil være opgaver i. f. m. den nye kirkepark ved ”Det
nye Kirkecenter” som kirkegårdens personale skal
være med til at løse.
b. Orientering fra Ingrid Horslund. Gerne tilmeldinger til Ingrid H.
c. Formand H.C. Krøyer orienterede om Coronasituationen p.t. Fremadrettet vil det blive sådan, at
man ikke skal vise Coronapas medmindre der skønnes
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09. Præsterne. Orienteringer.
10. Kontaktpersonen. Orienteringer.
11. Kirkeværgen. Orienteringer.
a. Status for kirkecenterprojektet.

12. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
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at være over 99 deltagere til en gudstjeneste eller en
kirkelig handling. I de tilfælde hvor vi bliver over 99
deltagere vil kontaktperson Gurli Jensen sørge for, at
der kommer Coronavagter til at se Coronapas.
Benne Taekele Holwerda omkring reparationer på
Islandsvej.
Gurli Jensen har travlt med at få planlagt arbejdsopgaverne i denne Coronatid, hvor flere er Coronaramt.
Jens Korsgård Larsen omkring kirkecenterprojektet.
Der er byggemøde tirsdag d. 11. januar 2022 med
arkitekter og rådgivere.
”Hane og kuppelprojektet” er færdigt. Prisen overstiger lidt det beløb vi har fået fra Håndværkerforeningen. Det resterende beløb betaler kirken selv.
Lampen over indgangen til kirken skal renoveres.
Udfordret på personalesiden i kirkecentret af Corona.
Gartnerne er ikke ramt p.t.

13. Udvalgene.
14. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
Drøftelser:
15. Kirkens liv og vækst.

16. Evt.

Anne-Mette Grønborg Sørensen omkring emnet
”Menighedsforståelse”. Tages op på et senere møde.
Anne-Mette Grønborg Sørensen laver et oplæg.
Ny folder fra Thisted Kirkegård uddeles.
Bent Bisgaard omkring trosbekendelsen og fadervor
der synges. Kan det evt. skrives på skærmene?
Skal man sige ”blive” eller ”vorde” i Fadervor?

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. 20.47.

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

