Beretning for 2013/2014 søndag d.26.oktober efter højmessen.
Vort sidste menighedsmøde holdt vi i også sidste weekend i oktober 2013. Jeg vil supplere min
beretning med fotos, så det ikke bliver ord det hele.
I en af årets Aalborg Stiftsaviser står der at læse: Søndag er vor Herres dag. Lånt fra en af
Grundtvigs salmer. Søndagen indtager en særlig plads i kirken, hvor vi de fleste søndage har 2
gudstjenester. Evangeliet skal også forkyndes på andre ugedage, og det vil jeg så forsøge at
synliggøre, hvordan menighedsrådet har valgt at gøre det. I samme stiftsavis er der også en artikel
med vores nye kirkeminister Marianne Jelved, hvor hun udtaler, at folkekirken er for os alle.
Til slut vil jeg kort komme tilbage til, hvad hun også sagde.
Menighedsrådet består af 3 lister efter menighedsrådsvalget i november 2012:
Ungdomslisten med 9, Sognelisten med 4 og Socialdemokraterne med 1.
Hertil kommer vore 3 præster, 1 medarbejdervalgt repræsentant, så vi er 18 i alt.
Vore møder er offentlige og er normalt den 1.torsdag i måneden med start kl. 19.00.
MR Loven: §1 stk. 2:
Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
Jeg vil starte med ”bygninger og anlægssagerne” i en kort udgave/ overskrifter…
Kirkeværge Jens Korsgård har mulighed for at gå mere i dybden senere.
Thisted Kirke.
Vi fik kirken kalket udvendig over det hele i september sidste år. Det var nok lidt sent.
Den begynder at trænge til kalk igen. Vi planlægger at få kalket hele kirken igen i 2015 og helst
inden Pinse.
Inde i kirken har vi arbejdet med:
Dåbsglobe, hvor dåbslysene kan placeres sikkert under gudstjenesten efter dåb. En idé, som vores
kirketjener Palle Holm har udtænkt.
Lyd i koret. Efter sidste års 4 juleaftensgudstjenester med ca. 2.200 personer i kirken heraf en del i
koret kom det frem, at lydforholdene i koret var dårlige. Der er nu søgt og bevilget af vore frie
midler til montering af 2 højttalere i koret, så det problem skulle gerne være løst inden jul.
Skærmene. Her har vi udarbejdet et regelsæt for brug og opsætning. Vi satte dette i gang først på
sommeren og besluttede samtidig, at der skulle evalueres efter dette menighedsmøde. Udvalget har
allerede aftalt at mødes på torsdag for at vurdere indkomne forslag, så udvalget kan indstille evt.
ændringsforslag til menighedsrådets behandling og beslutning på mødet i november.
Alterbuketter. Her har et udvalg fundet ca. 20 damer, som på skift sørger for blomsterne på alteret.
Gæstebog. Kirkeværterne har ønsket en gæstebog, som blev taget i brug i sommer. Det er blevet til
mange positive hilsner fra besøgende i kirken.
Indsamling/ tidligere kollekt. Vi har som sikkert bemærket indsamlinger hver søndag. Der
fremkom forslag om også at kunne give et bidrag elektronisk via sin mobiltelefon. Det er blevet
undersøgt. Menighedsrådet valgte dog at se tiden an på grund af administration og gebyr m.m.
Energistyring. Klokkespilskabinen oppe i tårnet bliver opvarmet med el. Det er dyrt at have
konstant varme på. Derfor har vi søgt af vore frie midler til at kunne styre varmen elektronisk via
mobiltelefon, så kabinen kan være tilpas opvarmet, når der skal være klokkespilskoncerter.
Handicapadgang. Vi fik for nogen tid via Thisted Provsti en henvendelse om at lette adgangen
m.m. til kirken for kørestolsbrugere. Vi er nu klar til at ændre højden på dørtrin og indsætte armlæn
ved toilettet.
1

Kirkecentret.
Forholdene i kirkecentret er ikke optimale. Derfor blev der nedsat et kirkecenterudvalg i maj 2013
med opgaven at beskrive af kirkecentrets svagheder. Udvalget fremlagde for menighedsrådet et
fyldigt materiale, som blev sendt til Thisted Provsti. Thisted Provsti ønskede et møde med os.
Mødet kom i stand i maj 2014. Kirkeværge Jens Korsgårds slutbemærkning af sit indlæg på mødet:
Et rummeligt, præsentabelt og hensigtsmæssigt indrettet kirkecenter til de mangfoldige aktiviteter
til brugerne, som vi skal virke for og give liv og vækst. Det ligger derfor menighedsrådet meget på
sinde at få igangsat forundersøgelse til et evt. nyt kirkecenter, eller evt. ombygning og udbygning af
det eksisterende kirkecenter og/eller en kombination.
Positive tilkendegivelser fra provstiudvalgsmedlemmerne, hvilket gav os frimodighed til at afsætte
et beløb på 500.000 kr. som anlægsønske til budget 2015 med det formål at få midler til rådgivning
m.m. for at kunne komme videre. Beløbet er netop blevet bevilget til 2015. Et spændende projekt at
gå videre med.
Islandsvej 39.
Her bor vores kirkebogsførende sognepræst Line Kjær Nielsen med sin mand Per og 4 børn.
Det er et børnevenligt hus i en god stand beliggende på en lukket vej tæt ved børnehave og skole.
Møllevej 65.
Her har Poul Henning Poulsen med familie boet siden ansættelsen ved Thisted Kirke i 1997.
Poul Henning Poulsen flyttede i eget hus sidst i oktober 2013. Der var ikke blevet ofret noget
særligt ud over almindelig vedligeholdelse, hvorfor huset skulle have en omgang inden indflytning
af ny præst Anne-Mette Grønborg Sørensen. Under vejs i projektet blev der opdaget en rørskade i
kloaksystemet, hvilket bevirkede forsinkelse og udgifter. Udgifterne blev på 645.000 kr., hvilket
delvis blev dækket af midler, som vi havde stående i stiftet.
Thisted Kirkegårde.
Består af
 kirkegården ved kirken. Den kommer jeg senere tilbage til.
 Søndre Kirkegård
 Vestre Kirkegård, hvor kapel, kirkegårdsadministrationsbygning og vores nye
mandskabsbygning ligger.
Helhedsplan for kirkegården her ved kirken og anlæg af mindehave for J.P. Jacobsen.
Det er en sag, som startede for omkring 10 år siden. Det er en lang proces. Man skal væbne sig med
tålmodighed. I december sidste år fik vi en betinget godkendelse fra Stiftet på mere venlig
flisebelægning på stierne, ekstra parkeringspladser (12). (Vi havde søgt om 16 i alt) og plads til
cykler, men vi skal fortsat selv finde midler via ansøgninger til fonde. Vi har indtil nu ansøgt 11
fonde. Endnu uden held. Vi har dog fortsat et håb om at finde midler.
Thisted Museums udvidelses planer. Nu Museum Thy.
Der har stået en del i aviserne om dette projekt. Vi har været til nogle møder med bestyrelsen for
Museum Thy. Projektet er nu godkendt af Aalborg Stiftsøvrighed. Det handler om overgang mellem
kirkegård og museets underjordisk forbindelsesgang. Museet er nu i gang med at søge fonde.
Vestre Kapel.
På sidste menighedsmøde var der forskellige ønsker til kapellet. Her i sommer har vi fået de
resterende vinduer og murværk indendørs renoveret. I uge 44 får vi en bredere dør i fra kapelrum,
og der bliver samtidig skiftet køleranlæg. Jeg deltog for nylig i et møde på initiativ af
kirkegårdsleder Sally T. Enevoldsen med bedemænd, kirkegårdskonsulent, kirkegårdsudvalg, hvor
kapellets tilstand blev vurderet ud fra flere vinkler. Det var et godt og konstruktivt møde, som
menighedsrådet endnu ikke er blevet orienteret om, hvorfor jeg ikke vil sige mere nu.
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Andre tiltag:
Præsteskifte.
Anne-Mette Grønborg Sørensen tiltrådte stillingen den 15.dec. 2013 efter Poul Henning Poulsen og
kunne med lidt forsinkelse sammen med sin mand Egon flytte ind på Møllevej 65 sidst i januar.
Arbejdet med at ansøge og vælge vores nye præst skete i et godt samarbejde med Skinnerup
Menighedsråd, som vi er i pastoratfællesskab med.
Præsteorlov/præstevikar.
Så regnede vi med, at præsteholdet var på plads, men ikke længe efter fik Gitte Ishøy efter
ansøgning bevilget uddannelsesorlov i 3 måneder. Dette førte så til, at vi fik Marianne Madsen,
Nykøbing, som vikar fra 1.april til 30.juni. Præstevikaransættelser har vi ingen indflydelse på. Det
kommer der besked om fra biskoppen.
Kirketællinger.
I foråret kom biskoppen på besøg i provstiet, og der blev indkaldt til et møde i kirkecentret
vedrørende instruktion i kirketællinger, som startede Påskedag.
Lidt statistik i den anledning (Perioden: 13/4 – 2/10 2014)
Søndagsgudstjenester med i alt
5.675 deltagere
Koncerter og øvrige arrangementer
3.013
Vielser/velsignelser
793
Bisættelser/begravelser
4.682. (kirke/ kapel: fordelt 6/59)
Ny skolereform.
Skolereformen har bevirket, at vi har fået en ny konfirmand ordning. Nye udfordringer, andre
mødetider og mødeformer i et tæt samarbejde med skolerne. Det kan præsterne selv fortælle mere
om.
Målrettede tiltag og gudstjenester.
Ud over søndagsgudstjenesterne kl. 8.30 og 10.00 sker der en masse aktiviteter hen over ugen
målrettet bestemte grupper.
Opdeling efter alder og/eller særlige behov og fællesskab:
Babysalmesang
De små synger.
Børnetime med efterfølgende fællesspisning.
Ungdomsgudstjeneste.
Åbent-hus gudstjenester
Sentudviklede og udviklingshæmmede.
Onsdagssammenkomster.
Sogneaftner.
Minikonfirmander
Konfirmandundervisning
Kirkekoncerter
Klokkespilskoncerter
Natkirke
Andre opgaveoverskrifter:
 Thisted Kirkes Drenge og Mandskor.
 Børnekulturnat.
 Brugergrupperne i kælderen.
 Thisted-Skinnerup Pastorat. (1.marts 2010).
 Kirkeværter. Thisted Kirke er med i vejkirkeoversigten.
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Fest for frivillige.
En tradition. En fantastisk mulighed for at alle frivillige kan få en fornemmelse af, hvor mange der
bidrager med noget til at løfte ”kirkens liv og vækst” ved Thisted Kirke. En stor tak til
initiativtagerne for udviklingen af denne tradition og til alle frivillige.
De forskellige udvalg.
Menighedsrådsmedlemmerne arbejder i de forskellige udvalg med målrettede opgaver i aktivitets-,
børne-/familiegudstjeneste-, ungdomsgudstjeneste-, medie-, kirkegårds-, musik-, diakoni-,
forretningsudvalg, og andre til specialopgaver nedsatte ad-hoc udvalg af kortere varighed.
Her arbejder man og fremlægger forslag til menighedsrådets vedtagelse samt efterfølgende fører
beslutninger ud i livet i henhold til forretningsorden.
Udvalgene.
Udvalgene har mulighed for selv senere at fortælle mere.
Her og nu.
Jeg håber, at ovenstående gennemgang har givet lidt af et billede af arbejdet i Thisted
Menighedsråd. Der er mange ting at forholde sig til, hvilket også kan påvirke vore møders varighed.
Jeg vil slutte min beretning med kirkeminister Marianne Jelveds citat fra artiklen, som jeg berørte i
starten af mit indlæg:
”For mig som menneske er det helt fundamentalt, at vi lytter til hinanden. At vi som mennesker ser
hinanden, og at vi i mødet med hinanden accepterer vore mange forskelligheder”.
Med disse ord håber jeg på et godt menighedsmøde i en god dialog.
Jens Kristian Eriksen
Formand
Thisted Menighedsråd.
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