Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 1/09 2022 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
BEMÆRK: Vi mødes på kirkegården kl. 15.00.
Dagsorden:
Afbud: Anne-Mette Grønborg, Jens Peter Knudsen,
Niels Granvig.
Stedfortræder:
01. Indledning ved H.C. Krøyer.

02. Godkendelse af referat fra august.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 027/09(16.00) MR 06/10 2022.
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MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

H.C.Krøyer indledte med at fortælle om Vatikanets
Retsarkiver gennem en tekst fra 1173. Gamle tekster
kan bruges til meget.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning. Afbud til FU-mødet
27/9 fra Gurli Jensen og Henry Højberg Nielsen.
Ingrid Horslund melder afbud til MR-mødet.

Beslutninger: Punkt 05-8:
05. Ansøgning om 5% midler til dækning af uforudMenighedsrådet beslutter, at ”Ansøgning om 5%
sete udgifter i forbindelse med sprunget vandrør på
midler til dækning ad uforudsete udgifter i forbindelse
kirkegården.
## med sprunget vandrør på kirkegården” sendes videre
til behandling i provstiet. Formand H.C. Krøyer sender ansøgningen videre til provstiet.
06. Evaluering af sommerkoncerter samt årets øvrige Menighedsrådet havde en inspirationssamtale om
koncerter.
musikudvalgets overvejelser omkring sommerkoncerMusikudvalget ønsker en samtale i MR om kirkens
terne og de øvrige koncerter i løbet af året. Følgende
koncerter. Prispolitik, antal, placering, målsætning
var bl. a. til debat:
m.v.
# a. Hvad er formålet/målet med Thisted Kirkes musikliv?
b. Kan vi definere succeskriteriet for Thisted Kirkes
Musikliv?
c. Skal det være en bred vifte af musikudbud?
d. Skal det være populær musik/mere bredt folkeligt?
e. Skal formålet være at få så mange som muligt af
sognets medlemmer til at gå til musik?
f. Skal målet være, at det hænger sammen økonomisk
med et 0- eller plus resultat?
g. Skal det være gratis at gå til musik i Thisted Kirke?
h. Hvad må et musikliv koste?
i. Skal sommerkoncerterne droppes eller kraftigt reduceres?
k. Ville det være en god idé med Matiné-koncerter?
30-40 min. med orgel og/eller enkelte sangere a la
værkstedskoncerterne.
l. Omfanget af klokkespilskoncerter - eksterne klokkenister?
Overvejelserne og ideerne fra menighedsrådets debat
bliver taget med videre til diskussion i musikudvalget.

07. Indkøb af ”100 salmer” til Kirkecenter.

Menighedsrådet indbydes senere til en korprøve i.f.m.
et MR-møde på samme måde som menighedsrådet
succesfuldt har besøgt kirkegården inden MR-mødet
d. 1. september 2022.
# Aktivitetsudvalget ønsker at bruge et overskud til ind-
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08. Hjælp til ”Kulturnatten” 16. september.

Orienteringer fra:
09. Formanden.
a. Synsprotokol 2022
#
b. Arbejdsmiljø/aktuelle tendenser.
##
c. Grøn Kirke - Hvor er vi? Hvad arbejder vi med? Se
referat fra sidste MR-møde.

10. Kassereren.

11. Præsterne. Orienteringer.

12. Kontaktpersonen. Orienteringer.

13. Kirkeværgen.
a. Orienteringer.
b. Thisted Ny kirkecenter – er der nyt?
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køb af den nyeste ”Højskolesangbog” fra 2021. De
efterspørges af bl.a. foredragsholdere. FU foreslår i
stedet, at overskuddet bruges til indkøb af ”100 salmer”.
Menighedsrådet beslutter, at overskuddet fra aktivitetsudvalget må bruges til indkøb af nye ”Højskolesangbøger”. Kirkecentrets Højskoledage vil evt. være
medfinansierende.
De gamle ”Højskolesangbøger” sælges eller doneres
til plejehjem, Rampen osv.
Følgende hjælper til ”Kulturnatten” d. 16. september:
Geert Stentoft, Jens Korsgård, Bent Bisgaard, H.C.
Krøyer.
a. Orientering fra formanden omkring Synsprotokollen. Kirkeværge Jens Korsgård forklarer protokollens
opbygning. Protokollen er sendt til Thisted Provsti d.
25-8-2022.
b. Efter en del omtale i pressen om et dårligt arbejdsmiljø i folkekirken har biskoppen over Aalborg Stift
sendt et brev til menighedsråd og præster om hans syn
på problemet. Vi har her ved Thisted Kirke udarbejdet
en ”Arbejdsmiljøpolitik” og fra den kan vi særligt
fremhæve følgende: ”Det er menighedsrådets ansvar,
at der etableres et trygt og kontinuerligt forum/møde,
hvor der åbent og ærligt kan tales om arbejdspladsens
udfordringer”. Vi skal have respekt for hinanden, ikke
tale om hinanden men med hinanden.
c. Grøn Kirke: Orientering fra Jens Kristian Eriksen.
Der har været to møder i udvalget. Thisted Kirke og
Thisted Kirkegårde må tilmeldes som medlem af
”Grøn Kirke”.
Kasserer Jens Kristian Eriksen orienterede omkring
energirapporten og kirkebil i kvartalsrapporten for 2.
kvartal. Der har været budgetsamråd for 2023.
Anette Udmark og Benne Taekele Holwerda. Ca. 100
konfirmander er p.t. tilmeldt til næste år. En del
konfirmander fra de omkringliggende byer skal gå i
Thisted Skoler og dermed gå til konfirmandforberedelse her i Thisted. Fokus på udsatte borgergrupper
her i kommunen.
Gurli Jensen orienterede. Der afholdes MUS-samtaler
for personalet i kirkecentret d. 20. og 21. september.
Problemer med tilmeldinger til minikonfirmander.
a. Jens Korsgård orienterede om maling af kirkedør
og bænke. Kirkeskibet er blevet kalket. Orientering
om skraldespandsstativer på Islandsvej og Møllevej.
Der skal males vinduer på Islandsvej og males andet
på Møllevej.
b. Reparation af kirkediget er sat i gang. Orientering
om kloakføringen i.f.m. det nye Kirkecenter.
Orientering om flytning af Fayers Gravhøj. Kirkegården står for en del af flytningen, der skal udføres
inden 1. oktober 2022.
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14. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
15. Udvalgene.
a. Referat fra Kirkedigemøde 10-8-22.
b. Referat fra Kirkegårdsudvalgsmøde 17-8-22.
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Jens Korsgård orienterede om P-fonden. Der etableres
2 handicappladser ved kirkecentret og ingen ved kirken.
Der skal ryddes op i det gamle ”Latinskoleskur”.
Forslag fra Jens Kristian Eriksen omkring ”spadestiksarrangement”. Hvem deltager? Konfirmander,
minikonfirmander? – få ejerskab. Pressen inviteres.

#
# b. Jens Kristian Eriksen kommenterede stiforbindelsen mellem Nordens lomme og stationen.

16. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
Drøftelser:
17. Kirkens liv og vækst.
18. Evt.
Hvem indleder næste gang?
Mødet sluttede kl. 21.45.
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.

