Menighedsmøde d. 29.10.2017.
Formandsindlæg: Kort information om menighedsrådet og dets arbejde.
Sidste menighedsmøde var tirsdag den 13. september 2016. Dette møde blev efterfulgt af
orienteringsmøde om menighedsrådsvalget i november. Dette møde blev så til et opstillingsmøde,
hvor Fælleslisten blev resultat af mødet, idet der blev opstillet 14 kandidater, hvilket lige nøjagtigt
er det antal, som Thisted Menighedsråd består af. Derfor blev det denne gang til et aftalevalg
(fredsvalg), da der ikke indkom flere lister. Heldigvis lykkedes det også at få lavet en
stedfortræderliste med 3 personer efterfølgende.
Det nye menighedsråd startede 1. søndag i advent 2016 og slutter 1. søndag i advent 2020.
Valgt til menighedsrådet på Fælleslisten (alfabetisk rækkefølge efter efternavn):
Jens Kristian Eriksen
Jens Korsgård Larsen
Svend-Erik Fosgaard
Ruth Petas Lund
Sonja Gøttrup
Bjarne Nielsen
Ingrid Horslund
Henry Højberg Nielsen
Gurli Jensen
Kirsten Ringgaard
Jens Peter Knudsen
Gert Stentoft
Kirsten Langerhuus
Ingrid Visby
Hertil kommer vore 3 præster, 1 medarbejdervalgt repræsentant, så vi er 18 i MR.
1. maj udtrådte Ruth Petas Lund efter ansøgning, og Hans Christian Krøyer afløste.
Kirsten Langerhuus fraflyttede sognet sidst i maj, og Erik Odgaard afløste hende i MR.
Stedfortræderlisten er derfor: Irma Munkholm Skinnerup.
HC Krøyer blev efterfølgende valgt til næstformand efter Kirsten Langerhuus.
Vore møder er offentlige og er normalt den 1. torsdag i måneden med start kl. 19.00.
Referater fra ordinære menighedsrådsmøder kan ses flere år tilbage på www.thisted-kirke.dk
Vedrørende menighedsrådsvalget i 2020 har Kirkeministeriet udgivet Betænkning 1567.
Menighedsrådsvalg i fremtiden. Der forventes beslutning om ændringer i god tid inden næste valg.
MR Loven § 1 stk. 2:
Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
Dette er overskriften for rådets arbejde.
Jeg vil dele beretningen op: Bygninger, Thisted Kirkegårde, Aktiviteter, Personale, Andet og
supplere med fotos.
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Bygninger.
Thisted Kirke.
Tårnet er blevet kalket.
Orglerne har fået en grundig rensning. En stor omgang til ca. 265.000 kr. Betalt af Frie midler.
Dataloggere overvåger temperatur og fugtighed.
En af lamperne til belysning af kirken blev stjålet, ledninger klippet og gav kortslutning, som satte
klokkeringning, kirkens ur og skærmene i kirken ud af drift.
Arbejdstilsynets besøg den 22. august førte til et påbud: Virksomheden påbydes at sikre, at de
ansatte ikke kommer til skade ved bæring af dåbsfad, alterstager og kande m.m. ad vindeltrappen
fra kælderrum til kirkerum. Der arbejdes pt. på at finde en fornuftig løsning.
Kirkecentret.
Her var vi for nylig tæt på en brand i køkkenet, som blev en del sodsværtet.
Tyveri af computer har ført til nogle enkle sikkerhedsregler for at forebygge gentagelser.
Sikkerhedsregelsæt for kirkecentret.:
 Der er automatisk åbning/låsning af fordøren ved trappeopgangen til kontorerne i
åbningstiden.
 Automatikken slås fra på helligdage/lukkedag.
 Klodsen ved døren er fjernet.
 Ved arrangementer kan snoren ved døren bruges. De ansvarlige for arrangementet sørger
for, at døren er låst efterfølgende.
 Døren til kælderen nedenfor trappen, skal være aflåst, når huset forlades.
 Døren til sal og kælder i elevatoren skal være aflåst. Spørg Vinni ved tvivl.
 Ved arrangementer skal de ansvarlige sørge for låsning af hele kirkecentret.
 Alle døre ud mod Skovgade skal være aflåste.
 Døren til korlokalet på 2. sal skal være låst.
 Hvis man er på kirkekontoret udenfor åbningstiden, skal man huske at låse efter sig.
 Døren til blå sal skal være låst, når der ingen er på kontorerne.
 Husk at lukke vinduerne i hele huset.
Præsteboliger.
Islandsvej. Ny terrasse på vej.
Thisted Kirkegårde.
Består af Vestre Kirkegård, Søndre Kirkegård og kirkegården ved kirken.
Kirkegården ved kirken.
Et dige projekt mod syd er i øjeblikket til vurdering i Aalborg Stift.
Store sten ved parkeringspladsen er reduceret i antal, så risiko for påkørsel er blevet mindre.
Vestre Kirkegård.
Køleanlæg i kapellet fungerer og er blevet godt modtaget af bedemændene, som selv klarer opgaven
med at sætte kisterne ind i kølerummet. Anlægget incl. omlægning til fjernvarme blev fuldt
finansieret af Thisted Provsti.
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I budget 2018 har vi fået tildelt midler, så digitale kirkegårdskort bliver klar til udarbejdelse af
plejeplaner. Provsten vil gerne følge dette projekt.
Den 1. januar 2017 blev der taget nye kirkegårdstakster i brug efter et stort arbejde i begge
provstier, så priserne i Thisted Kommune er blevet mere ”ens”.
Fornyelse af gravsteder kan efter fredningstidens udløb nu ske årligt.
Thisted Provstiudvalg arbejder pt. med takstberegning for ”reserverede gravsteder”, som hidtil ikke
har været beregnet og været en del af Kirkeministeriets kostprisbaserede takstberegningsskema.
Granpyntningen er under udvikling. Menighedsrådet har givet tilladelse til at nedprioritere brug af
fyr og opprioritere borter og dekorationer.
Dele af pyntningen produceres indendørs af gartnerne oprejst i stedet for, at arbejdet foregår på
knæerne. Dette medfører væsentlig bedre og skånsomme arbejdsstillinger.
Aktiviteter.
Målrettede tiltag og gudstjenester for hele valgperioden, der indgår i budget 2018.
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 i uprioriteret rækkefølge:








Babysalmesang
De små synger
Børnetime med efterfølgende
fællesspisning
Ungdomsgudstjeneste
Åbent-hus gudstjenester
Sentudviklede og
udviklingshæmmede.
Onsdagscafé









Sogneaftner
Minikonfirmander
Konfirmandundervisning
Kirkekoncerter
Klokkespilskoncerter
Natkirke
Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg
Stift

Vi har løbende fokus på, hvordan vi får mest kirke for pengene og ikke bruger penge på noget, som
ikke give mening eller værdi for menigheden og/eller de ansatte.
Yderligere kan tilføjes:








Kirkeværter. Thisted Kirke er med i vejkirkeoversigten. Nu fra medio juni til ultimo august.
Brugergrupperne med lokale i kælderen.
Kirkekaffe efter højmesserne.
Folkekirkens feriehjælp.
Kristne fra Eritrea låner kirkecentret.
Årlig fest for frivillige. En tradition til påskønnelse af den store indsats af frivillige.
Se selv mere på www.thisted-kirke.dk og klik videre på blå F til Facebook.

I januar deltog det nyvalgte menighedsråd en lørdag i en inspirationsdag på Nors Kro arrangeret af
Distriktsforeningen Nordthy og Thisted Provsti for at blive klædt på til opgaven.
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Thisted Menighedsråd har selv haft en inspirationsdag for råd og personale i september med gode
forslag. Disse forslag er under forberedelse til handlingsforslag til menighedsrådets beslutning.
2017 er et særligt år, da det ifølge historien er 500 år siden Martin Luther slog sine 95 teser op på
kirkedøren. Det kan ses i kalenderen:
Vi har netop deltaget i en reformationsgudstjeneste.
Vi har haft mulighed for at se en Luther film i biografen d. 19. april.
I morgen deltager ca. 1.500 børn i 3 koncerter med Sigurd Barrett ”Alt om Luther på 60 minutter”.
Alle folkeskoler og en del friskoler i Thisted Kommune deltager med 3. 4. og 5. klasser.
Biskoppen har i brev opfordret til 15 minutters klokkeringning d. 31. okt. kl. 16.00-16.15 i
anledning af Reformationsdagen.
DR TV gudstjenester. Optagelser d. 8. og 9. november kl. 16.30 og 19.00. Dørene åbnes kl. 16.00
og kl. 18.30. Umiddelbart herefter gives informationer vedr. optagelsen. Hvis man ønsker at deltage
i begge gudstjenester samme dag, så vil der være en let anretning mellem gudstjenesterne i
kirkecentret.
Personale.
Siden sidste menighedsmøde har vi fået Charlotte B. Andersen ansat pr. 1.12 2016 som koordinator
for Folkekirkens Familiestøtte i en deltidsstilling på ca. 10 timer.
Vi søger i øjeblikket en kirketjener, fordi Palle Holm har opsagt sin stilling til udgangen af
november, da han har fået job i København.
Næste forår vil vi søge en sognemedhjælper, da Ester Jørgensen har meddelt, at hun planlægger at
gå på pension efter konfirmationerne i 2018.
Personalet udgør:
3 præster
2 organister
2 kordegne
2 kirketjenere
1 Sognemedhjælper
1 Koordinator Folkekirkens Familiestøtte

1 Kirkegårdsleder
1 Kontorassistent
12 gartnere. Færre om vinteren.
Thisted Kirkes Drenge- Mandskor
+ ca. 130 frivillige

En stor tak til en dygtig og engageret medarbejderstab og en fantastisk flok af frivillige, som hver
på deres område gør en stor indsats for menigheden ved Thisted Kirke.
Andet.
Kirkeskatten bliver i 2018 uændret på 1,28 %.
Menighedsråd er ikke dækket af indskydergaranti på 750.000 kr. Derfor har vi nu kirkens midler
fordelt i 2 pengeinstitutter.
I 1954 fik Thisted Kirke testamenteret midler (10.000 kr.) af manufakturhandler Peter Jensen til
Thisted Sogns Menighedspleje. Peter Jensens legat har gennem årene glædet mange. Desværre
giver legatet ingen renter til uddeling. Derfor er legatet efter ansøgning i Aalborg Stift nu under
afvikling.
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Det er nu også muligt i forbindelse med indsamlinger at give midler elektronisk via Mobile Pay nr.
38669.
Mandage forsøges i en prøveperiode frem til nytår at være fri for tjenester.
Pastoratfællesskab med Skinnerup Sogn. Vi har et godt samarbejde, når der har været noget at
samarbejde om f.eks. præsteskifte. I det daglige passer vi hver sit.
Kirketællinger. Aktivitets- og deltageroversigt 2015-2016.
Arrangementer
Gudstjenester
Kirkelige
handlinger
Arrangementer
Total

2015
2016
Antal tjenester
Antal deltagere
Antal tjenester
Antal deltagere
179
16.914
184
16.466
142
8.421
152
9.270
171
492

6.400
31.735

175
511

6.264
32.000

Konfirmandundervisning er ikke indeholdt i ovenstående.
Til sidst:
Med disse ord håber jeg på et godt menighedsmøde i en god dialog om det ”at være kirke i Thisted
Sogn”.
Jens Kristian Eriksen
Formand
Thisted Menighedsråd.
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