Thisted Kirke
Vestergade 10 - 7700 Thisted
Tlf.: 9792 2471 - E-mail: thisted.sogn@km.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9:00-12:00, torsdag tillige 15:00-18:00
Hjemmeside: www.thisted-kirke.dk.
Bank: Nordea: 5800 – 6273 990 389.

Menighedsmøde søndag d. 25. oktober 2015 kl. 11.30.
DAGSORDEN:
Menighedsmødets obligatoriske elementer.
1. Bagud:
 Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år.
 Redegørelse for sidste års regnskab.
2. Fremad:
 Orientering om den planlagte virksomhed i det kommende år.
 Redegørelse for kommende års budget.
3. Spørgeskema: Hvad synes du er godt/mindre godt?
Kommentarer, forslag fra menigheden til menighedsrådet?
4. Andre programpunkter:
 Sang.
 Frokostanretning, kaffe/te m.m.

5. Evt.
6. Tak for i dag.
Referat:
Ordstyrer - Kirsten Langerhuus
Ad 1. bagud – beretning og regnskab.
Beretning v. formand Jens Kristian Eriksen.
Jens Kristian Eriksen fortæller, at det sidste menighedsmøde blev afholdt d. 26. oktober 2014.
Formandens beretning kommer på hjemmesiden.
I punktform omhandler beretningen:
 Menighedsrådets sammensætning. Ungdomslisten 9, nu 8, da Birgit Bjørn Mikkelsen er rejst
fra sognet, Sognelisten med 4 og Socialdemokraterne med 1.
 Det sidste halve år har været præget af at vores organist gennem mange år, Preben Nørgaard
Christensen, afgik ved døden d. 12. maj 2015.
 Ny organist ansat pr. 1. oktober 2015 – Niels Granvig.
 Kirkekaffe efter højmessen – hver søndag – sideskibet benyttes.
 Skærmene i kirken – justeret efter sidste menighedsmøde.
 Alkoholfri druesaft til nadver.






























Kalkning af tårn ved kirken i efteråret 2015, håber resten af kirken kan kalkes i 2016.
5 års syn af mandskabsbygning.
Vestre Kapel – større kølekapacitet – varmeforsyning – m.v.
Kirkegårdsdiger – Thisted Menighedsråd har ansøgt om tilskud.
Kirkegårdsanlæg – urner og kister i kendt plæne.
Helhedsplan for kirkegården ved kirken. Der er søgt mange fonde, men intet resultat indtil
videre.
Kirkecentret – forholdene er ikke optimale – der arbejdes på forbedringer ved enten
nybyggeri, renovering eller andet. Alle muligheder skal undersøges.
Provstesynet 2. juni 2015.
Islandsvej 39 – bolig for kirkebogsførende sognepræst Line Kjær Nielsen med familie.
Møllevej 65 – bolig for præst Anne-Mette Grønborg Sørensen med familie.
Besøg af Arbejdstilsynet 25. juni 2015. 2 påbud. 1.) Trappe til kirketårnet (udbedres inden 1.
februar 2016) + 2.) Beredskabsplan i.f.m. traumatiske hændelser (er godkendt).
Kirkegårdscafe 2 gange årligt.
Kolonihaverne i Halden – husnumre.
Medarbejdermøder for alle ansatte ved kirken og kirkegården.
Koncert med Die Herren i kirken.
Overnatning af konfirmander – kirken.
Skærtorsdagsbespisning – nyt forsøg.
Folkekirkens Familiestøtte.
Førstehjælpskursus for ansatte og MR-medlemmer. Hjertestarterkursus.
Skal Thisted Kirke på Facebook?
Hjemmeside og nyhedsbreve.
Kirketællinger i perioden 20/4-14 til 31/12-14. Se beretning.
Konfirmandundervisning og den nye skolereform.
Aktiviteter ved Thisted Kirke. Se beretning.
Fest for frivillige.
Årets Kirkefrivillig - prisen gik til Anna Marie Rask fra Thisted.
På vej ind i det sidste år af denne valgperiode, som slutter 1. søndag i advent 2016.
Inspirationsaften d. 12. november 2015 kl. 17.00-21.00 i Thisted Kirkecenter: ”At blive
klædt på til menighedsrådsvalg” hvor bl.a. biskop og provst deltager.

Se hele beretningen på www.thisted-kirke.dk
Regnskab 2014 v. Kirsten Ringgaard.
Kirsten Ringgaard gennemgår regnskabet og gør rede for hvordan vi her ved Thisted Kirke
formidlede de penge - 8.993.683,96 kr. til drift - vi havde at drive kirke for. Budgettet for 2015 blev
udarbejdet som et 0-budget uden nogen fremskrivningsprocent. Årets overskud for 2014 er på
430.011,92 kr. - hvilket sammen med tidligere års overskud giver frie midler på i alt 1.503.665,70
kr. som med provstiets tilladelse kan anvendes til uforudsete udgifter ved kirke og kirkegård. Hele
regnskabet for 2014 vil senere kunne ses/læses på www.sogn.dk.
Budget 2016 v. Kirsten Ringgaard
Budgettet for 2016 er udarbejdet som et 0-budget uden nogen fremskrivningsprocent, så det giver
udfordringer at få det hele til at gå op. Ligningsbeløbet til drift er på 8.719.946 kr. Der skal hvert år
spares og rationaliseres, så vi får det bedst mulige ud af de ligningsmidler vi får ved Thisted Sogn.
Bygninger v. kirkeværge Jens Korsgård.
Jens Korsgård fortalte bl.a. om følgende:






Kirkecenter – holder det nuværende vedlige, håber på nyt eller renoveret kirkecenter,
Rådgiver afdækker forskellige muligheder.
Kirke – Kalkning, gået i dybden, tilladelse fra Nationalmusset, tårnet skrabet til bunds, 6
gange kalkning. Foretaget efter Nationalmusset opskrifter. Resten af kirken forhåbentligt
næste år, gerne have skrabet det helt i bund.
Præsteboliger – gennemset på provstesynet. Nye vinduer i stuen på Møllevej 65
Kirkegården – Vestre kapel – udvidelse af kølekapacitet – 6-8 kister. Mandskabsbygning 5
års syn – vand trænger ind – der arbejdes meget med sagen.

Medieudvalget ved Jens Kristian Eriksen.
Jens Kristian Eriksen fortæller fra medieudvalget.
 Kirkeblad – 4 gange årligt.
 Hjemmeside.
 Nyhedsbreve.
 Skærme i kirken.
Aktivitetsudvalget ved Johanne Hyldahl.
 Johanne Hyldahl beretter om aktivitetsudvalgets arbejde. Herunder bl.a. sogneaftener, 3 i
efteråret og 3 og foråret. Næste sæson bliver aftenerne ”rullende”. Udvalget mangler et
medlem da Birgit B. Mikkelsen er rejst fra sognet.
 Kirkeværter- der er 11 frivillige i øjeblikket. Kirsten Langerhuus takker de trofaste
kirkeværter – der har været mange besøgende (2500 – 3000) i kirken i sommeren 2015.
Sognemedhjælper Ester Jørgensen
 Mange ting for børn – folder i kirken.
 Børnetime – næste gang 4. november 2015.
 Hæfte ”Thisted Kirke for børn” – ligger i våbenhuset.
 På Face-Book som forsøg. Der skal arbejdes videre med det i medieudvalget – ikke vedtaget
endnu.
 Pilgrimsvandring med konfirmander.
Børne-familieudvalget v. Kirsten Agger
Kirsten Agger beretter om nogle af de mange gøremål der er ved Thisted Kirke.
 Babysalmesang
 De små synger
 Børnetime – rullende dage – gudstjeneste kl. 17.00 med efterfølgende mad i kirkecentret.
 Børnekulturnat – ”Leg i natten”. Flere hundrede gennem kirken denne aften.
 Hvordan modtager vi nye mennesker i vores kirke? Kirkekaffe hver søndag.
 ”Blomsterdamer” laver alterbuketter.
Musikudvalget ved Anne-Kirstine Nysted.
 Et ”hårdt” år for musikudvalget efter Preben Nørgaard Christensens død. Hvordan har koret
”tacklet” det?
 Sigrid Damsager tog koret i sommerperioden.
 Organist Niels Granvig er nu ansat pr. 1. oktober 2015. Stor tak til Svend Ole Kombak for
arbejdet i overgangsperioden.
 Nye drenge skal rekrutteres til koret.
 De fleste sommerkoncerter blev gennemført i 2015.
 Koret deltager i TV `2 store juleshow i Aalborg.
 Drengekorets koncerter i resten af 2015. 22. december er der Engelsk Julemusik. 19.
december er der Bach`s Juleoratorium. 9. december er der koncert med Folkekoret.

Præsterne ved Anne-Mette Grønborg Sørensen
Anne-Mette Grønborg Sørensen fortalte bl.a. om følgende:
 Altervin – der søges hos biskoppen om en 3 måneders forsøgsperiode – der bruges druesaft,
ikke alkoholfri vin. Menigheden må gerne give udtryk for deres mening i forsøgsperioden, så
der er noget at arbejde videre med.
 Konfirmandarbejdet – der er store ændringer i.f.m. den nye skolereform. Provsten afgør
sammen med skolernes ledere hvordan det skal struktureres her i Thisted Sogn. Nogle gange
skal der være konfirmander onsdag eftermiddag, samme tid som der er ”Onsdagssammenkomst”. Også plejehjemsgudstjenesterne på Kristianslyst bliver lavet om til om formiddagen kl. 10.00 i stedet for kl. 14.00.
 Natkirke 2 gange om året i.f.m. Thisted By Night. Næste gang 11. december 2015.
 Samtale-Salon med Anne-Mette Grønborg Sørensen. Emner som ”Livet”, ”Tro”, ”Håb”
tages op. 4 gange – 2 i efteråret og 2 i foråret, derefter evalueres.
 Opfølgende arbejde omkring begravelser/bisættelser. Bl.a. cafe på kirkegården 2 gange
årligt.
 Tak fra præsterne for et godt samarbejde med menighedsrådet og de ansatte.
OPSAMLING fra gruppearbejdet – efter frokost.
AD 1 – bedste oplevelse ved Thisted Kirke
AD 2 – ønsker til kirkelige aktiviteter
AD 3 – Klokker, skærme, klokkespil m.m.
Eskil Agger med forslag til skærme. Informere den ikke vante kirkegænger. Skrive sidetal fra
salmebogen til læsningerne. Bekendtgørelser evt. skærme.
Ruth Scharling: Godt tilfreds med udformningen af skærmene. Kirkeværterne bruger dem meget.
Tak for godt kirkeblad og nyhedsbrev.
AD 4 – Hvad kan vi gøre, så der kommer flere i Thisted Kirke.
AD 5 – Andet
H.C. Krøyer med tanker omkring brug af alkoholfri vin/ druesaft til nadveren. Hvordan vil man tage
en beslutning efter en 3 måneders prøveperiode? Forslag om at der ved nogle gudstjenester – f.eks.
morgengudstjenester - kun bruges druesaft.
Frederikke Vestergaard: Kan man både have vin og druesaft?
Kaj Kristensen: Parkeringsforhold ved kirken. Kan man bruge evt. overskydende midler til dette?
Svar fra Jens Kristian Eriksen. Vi må lave 12 parkeringspladser – afhængig af ”Helhedsplanen” + et
evt. nyt kirkecenter.
Erik Lauridsen: Arbejdsgrupper i kælderen laver lidt ”Støj” under sogneaftenerne. Kirsten Langerhuus forklarer lidt om sammenhængen. Det går begge veje.
Kirsten Agger: Vi mangler plads i det gamle kirkecenter – opbevaring osv,
Anne Kirsten Lund – kirkevært: Kirkevandring i tårnet – kan menighedsrådet arrangere dette. Ønske
fra en besøgende i kirken.
Kirsten Langerhuus: Opfordring om at stille op til det kommende menighedsrådsvalg.
Referent: Jesper Hoffmann

