Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 7/04 2022 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Anette Udmark, Jens Korsgård
Fraværende: Jens Peter Knudsen
Stedfortræder:
01. Indledning ved Benne Taekele Holwerda.

02. Godkendelse af referater fra marts.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 27/04(15.00) flyttet fra 26/04,
MR 5/5 2022.
Beslutninger: Punkt 05-12:
05. Status på ”Nyt kirkecenter”.
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MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Benne Taekele Holwerda indledte med at fortælle om
”Den sidste nadver”. Maleri af Leonardo Davinci
(1495-1498).
Referaterne fra 3. marts og 24. marts 2022 godkendt.
Dagsorden godkendt. De to bilag under punkt 6 hører
under punkt 5.
Mødedatoer taget til efterretning. Sonja Gøttrup afbud
til MR-mødet d. 5. maj.
I.f.m. opførelse af ”Det nye kirkecenter” er en oversigt over kirkeparken med beplantning samt oversigt
over el i terræn udleveret.
Jens Kristian Eriksen orienterede om status.
Menighedsrådet giver en forhåndstilkendegivelse på
at sende projektet med den nye økonomi til provstiudvalget senest d. 25. april 2022. Det skal behandles
på provstiudvalgsmødet d. 10. maj. Kirkeværgen og
formanden sender det videre.
Når den endelige økonomi er på plads, sendes det ud
til menighedsrådet af kirkeværgen til orientering.
H.C. Krøyer orienterede om status. Tæt samarbejde
med Museum Thy. Der søges midler ved de fire
fonde.

06. Status på kirkeparken. Der søges midler ved fire
fonde:
- Det Obelske Familiefond
- Augustinus Fonden
- Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond
- Nordea-fonden
##
07. Provstiet har givet grønt lys for igangsættelse af
Formand H.C. Krøyer orienterede om provstiets ønsprojekt ”Nyt kirkedige”. De ønsker oplysning om and- ker omkring anden økonomisk involvering i projekt
re interessenters økonomiske involvering.
# ”Nyt kirkedige”. Thisted Kommune og Museum Thy
er involveret. Menighedsrådet beslutter, at formand
og kasserer sender ansøgning med nye økonomiske
beregninger og oplysninger om andre interessenter
videre til provstiet.
08. Kirkegården: Ansøgning om lovpligtig godkendel- I forbindelse med gennemgang af maskinparken på
se af maskiner.
# Thisted Kirkegårde, er det konstateret at der mangler
EF-overensstemmelseserklæringer på i alt ni af
kirkegårdens maskiner.
EF-overensstemmelseserklæringer er lovpligtige og
skal forefindes for at maskinerne kan godkendes i
forbindelse med den årlige gennemgang og godkendelse. EF-overensstemmelseserklæringen er unik for
den enkelte maskine og udstedes første gang
maskinen sendes i handlen. Der er ikke muligt at få
erklæringen erstattet eller genudstedt.
Menighedsrådet godkender, at der sendes ansøgning

Thisted Menighedsråd

Side 2 af 3
m. moms til udskiftning af foreløbigt 4 maskiner:
(Minilæsser, to løvsugere og en plankebus) til
provstiet. Ansøgning sendes gennem menighedsrådet.
09. Kirkegården: Ansøgning om midler til afholdelse Personalet ved Thisted Kirkegårde har et stort ønske
af fælles temadag for provstiet gartnere m.fl.
# om et større fællesskab med øvrige gravere, gravermedhjælpere og gartner i Thisted Provsti. Derfor
ønsker de at afholde en fælles temadag på Thisted
Kirkegårde, med fokus på sparring, networking og
faglige indslag.

10. Grøn kirke: Nedsættelse af udvalg.

11. Hjælp til konfirmationerne.
Lørdag d. 23. april kl. 10.00
Lørdag d. 30. april kl. 10.00
Søndag d. 1. maj kl. 10.00
Søndag d. 8. maj kl. 9.00 og 11.00
Søndag d. 15. maj kl. 9.00 og 11.00

Menighedsrådet godkender, at der søges midler til
gennemførelse af dagen i provstiet. Ansøgning sendes
gennem menighedsrådet.
Geert Stentoft orienterede om projektet.
Der nedsættes et udvalg bestående af: Anne-Mette
Grønborg Sørensen, Jens Kristian Eriksen(indkalder
til første møde). Lea Jull Bagger Christensen
(indstilles), + en kirketjener. (kontaktperson Gurli
Jensen kontakter kirketjenerne).
23. april: Bent Bisgaard
30. april: H.C. Krøyer.
1, maj: Sonja Gøttrup og Irma Skinnerup
8. maj: Ingrid Horslund og Ingrid Visby.
15.maj: Gurli Jensen og Geert Stentoft.

Mødetid 45 min. før.
12. Ansøgning fra Nordvestkoret om lån af kirken til Menighedsrådet godkender, at Nordvestkoret låner
koncert 1. søndag i advent 2022.
# Thisted Kirke 1. søndag i advent 2022 (27. november) til koncert.
Orienteringer fra:
13. Formanden.
a. Formand H.C. Krøyer forklarede begrebet ”Frie
a. Frie midler – et forsøg på forklaring.
midler” og hvordan de kan bruges.
b. Stiftsmøde 7. maj 2022. Tilmelding senest 29.
b. Husk tilmelding senest 29. april. Fælles tilmelding
april.
# fra kirkekontoret. Foreløbig tilmelding: Mona Klit(tovholder).
14. Præsterne. Orienteringer.
Anne-Mette Grønborg Sørensen medvirker i nyt projekt omkring Hospice Thy.
Benne Taekele Holwerda omkring påskeløb i kirkeparkområdet. Det kan benyttes fra 7. april og 14 dage
frem:
Kirkens rum(bog) kan lånes hos præsterne.
15. Kontaktpersonen. Orienteringer.
Gurli Jensen orienterede om arbejdsmiljømøde d. 21,
april. Tanker om medarbejderhåndbog for ansatte ved
kirkecentret. Medarbejdermøde d. 31. maj kl. 13.00.
16. Kirkeværgen. Orienteringer.
17. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
40-års jubilæumskoncert søndag d. 10, april med Thisted Kirkes Drenge-Mandskor og Prinsens Musikkorps.
18. Udvalgene.
a. Kirkegårdsudvalgsmøde 23-2-22.
#
b. Referat fra møde i bestyrelsesmødet i TKDM d. 82-22.
#
19. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
Drøftelser:

Thisted Menighedsråd
20. Kirkens liv og vækst.
21. Evt.
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Mona Klit omkring ”Børnekulturnatten” d. 16-9-22.
Emne: Et tidsønske. Kirketjenerhjælp om aftenen.
(Gurli Jensen kontakter kirketjenerne).
Jens Kristian Eriksen omkring dato for syn.
Henry Højberg omkring besøg ved korprøver – man
er velkommen.
24. april kl. 15.00 er der værkstedskoncert i kirken.
Ingrid Horslund vil gerne have opbakning til familiegudstjeneste søndag d. 10. april kl. 10.00.
Gurli Jensen omkring annoncering af koncerter. Hvad
kan vi gøre bedre? Musikudvalget tager det op på
næste møde.

Hvem indleder næste gang?
Mødet sluttede kl. 21.18.
H. C. Krøyer
Hundborgvej 42
7700 Thisted.
Tlf.: 97 92 04 60 / 40 37 31 37
Mail: h.c.kroyer@post11.tele.dk

Mona Klit indleder næste gang.

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

