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 15:00-17:00
Hjemmeside: www.thisted-kirke.dk.
Bank: Nordea: 5800 – 6273 990 389.

Menighedsmøde søndag d. 29. oktober 2017 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 – H.C. Krøyer
Ad 1. bagud – beretning og regnskab.
Beretning v. formand Jens Kristian Eriksen.
Jens Kristian Eriksen fortalte, at det sidste menighedsmøde blev afholdt d. 13. september 2016.
Dette møde var også et opstillingsmøde, hvor Fælleslisten med 14 kandidater blev en realitet.
Thisted Sogn havde denne gang aftalevalg, da der ikke indkom flere lister.
Det nye menighedsråd startede 1. søndag i advent 2016 og slutter 1. søndag i advent 2020.
Formandens beretning kommer på hjemmesiden.
I punktform omhandler beretningen:
 Menighedsrådets sammensætning. Fælleslisten 14, 3 præster samt en medarbejderrepræsentant.
Thisted Kirke:
 Tårnet er kalket.
 Orglerne er grundigt renset.






















Besøg af arbejdstilsynet – påbud omkring bæring af dåbsfad, alterstager og kande. Der
arbejdes på at finde en fornuftig løsning.
Kirkecenter
Der er udarbejdet et sikkerhedsregelsæt for kirkecentret, efter tyveri af computer.
Præsteboliger.
Der laves ny terrasse på Islandsvej.
Thisted Kirkegårde.
Ved kirken: Digeprojekt til vurdering. Store sten reduceret i antal.
Vestre Kirkegård: Nyt kølerum i kapellet godt modtaget, nu plads til 9 kister – digitale
kirkegårdskort undervejs – nye kirkegårdstakster – fornyelse af gravsteder kan efter
fredningstiden nu ske årligt – granpyntningen under udvikling.
Aktiviteter.
Udover søndagsgudstjenesterne arbejdes der med: Babysalmesang – De små synger –
Børnetime – Ungdomsgudstjeneste – Åbent Hus Gudstjenester – Sentudviklede – Onsdags
Café – Sogneaftener – Minikonfirmander – Konfirmander – Koncerter –
Klokkespilskoncerter – Natkirke – Folkekirkens Familiestøtte – Kirkeværter – Kirkekaffe –
Folkekirkens Feriehjælp – Kristne fra Eritrea – Fest for frivillige.
Inspirationsdag i september 2017 for råd og personale.
500 året for Martin Luther. Klokkeringning 31. oktober 16.00 – 16.15.
Sigurd Barrett koncert for ca. 1500 børn i 3. – 4. – 5. klasse.
DR-gudstjenester i november måned.
Personale.
Charlotte B. Andersen er pr. 1.12.2016 ansat som koordinator for Folkekirkens
Familiestøtte.
Der søges p.t. efter ny kirketjener, da Palle Holm har opsagt sin stilling pr. 30. november
2017.
I 2018 skal vi ansætte en ny sognemedhjælper, da Ester Jørgensen planlægger at gå på
pension.
Andet.
Kirkeskat uændret på 1,28%.
Peter Jensens legat under afvikling.
Der er indført MobilePay ved kollekter og ved salg af billetter.
Mandage forsøges fri for tjenester.
Kirketællinger.

Se hele beretningen på www.thisted-kirke.dk
Regnskab 2016 v. Kirsten Ringgaard.
Kasserer Kirsten Ringgaard gennemgik planen for regnskabsfremlæggelse 2016 samt budget 2018.
Kirsten Ringgaard gennemgik herefter regnskabet og gjorde rede for hvordan vi her ved Thisted
Kirke formidlede de penge – 8.719.946,00 kr. til drift - vi havde at drive kirke for. Budgettet for
2016 blev udarbejdet som et 0-budget uden nogen fremskrivningsprocent. Årets overskud for 2016
er på 99.385,69 kr. - hvilket sammen med tidligere års overskud giver frie midler på i alt
1.126.228,92 kr. som med provstiets tilladelse kan anvendes til uforudsete udgifter ved kirke og
kirkegård. Hele regnskabet for 2016 vil senere kunne ses/læses på www.sogn.dk.
Budget 2018 v. Kirsten Ringgaard
Budgettet for 2018 er godkendt med et beløb på 9.196.663 kr. til drift. Thisted Sogn forsøger hvert
år, at få det bedste ud af de ligningsmidler vi får tildelt fra provstiet.
Bygninger v. kirkeværge Jens Korsgård.
Jens Korsgård fortalte bl.a. om følgende:





Kirke – tårn og skib er renset helt i bund. Tårnet kalkes hvert andet år. Lugerne åbnes, så
tårnet tørres godt ud. AT-påbud omkring bæring af dåbsfad og lysestager. Sikringsskab
sættes op i sakristiet.
Præsteboliger – Islandsvej; ny terrasse. Møllevej: Niveufri adgang
Kirkegården; Mandsskabsbygning – 5 års eftersyn.

Da vi var presses på tid, p.g.a. en lang ”Reformationsgudstjeneste” fortalte H.C. Krøyer kort om alle
de aktiviteter der foregår ved Thisted Kirke. Der er mange aktiviteter i Diakoniudvalget,
Medieudvalget, Aktivitetsudvalget, Børnefamilieudvalget, Musikudvalget.
Præsterne og sognemedhjælperen igangsætter endvidere mange tiltag. Der arbejdes for tiden med, at
udarbejde en ny udvalgsstruktur, efter arbejde på inspirationsdagen i september 2017 for
menighedsråd og ansatte.
OPSAMLING fra gruppearbejdet – efter frokost.
AD 1 – bedste oplevelse ved Thisted Kirke
AD 2 – ønsker til kirkelige aktiviteter
Kaj Kristensen omkring morgengudstjeneste og højmesse. Forslag: Samle alle til en gudstjeneste
f.eks. kl. 9.00. Evt. om sommeren kl. 9.00 og om vinteren kl.10.00.
Kirsten Agger. Opfordrer til at børneaktiviteter prioriteres højt i fremtiden.
Ønsker indkøb af 100 salmer til brug under gudstjenesterne. Musikken kan høres på Youtube.
Altervin. Forslag: Kunne der bruges både vin og druesaft? Eller: Kunne en gudstjeneste være med
vin og en anden med druesaft?
AD 3 – Klokker, skærme, klokkespil m.m.
Else Højgård omkring kirkeværter. Gerne bruge skærmene til at vise hvad der foregår i og ved
Thisted Kirke i dagligdagen. Evt. lave en lille fotoserie der kan køre på skærmene.
Vil gerne have at lyset i kirken er tændt hele dagen.
AD 4 – Hvad kan vi gøre, så der kommer flere i Thisted Kirke.
Egon Kjær omkring at byde nye mennesker velkommen i Thisted Kirke. Evt. tale med dem over
kirkekaffen m.v.
Frederikke Vestergaard. Der skal være plads til de små børn under gudstjenesten.
Forslag: Skille sideskibet af med evt. glas. Så kunne børnene så opholde sig og lege her under
gudstjenesten.
Ester Jørgensen: Meget engangskommunikation i kirken. Kunne vi blive bedre til at snakke med
hinanden omkring tro, liv osv? Kan vi komme tættere på hinanden? Eks. Dilemmaaftener.
Peter Meldgaard: Hvordan får vi flere unge til at komme i kirken? Eftersøger tilbud til de unge
mennesker efter de er blevet konfirmeret. Hvordan får vi fat i dem?
AD 5 – Andet
Erik Lauridsen omkring kirkegården. Vil gerne have kirkegården til at investere i blomstervaser på
kirkegården til brug på gravstederne.
Af andre forslag fra grupperne kan nævnes:
 Børn og unge skal føle sig velkomne.
 Sorggrupper for forældre der har mistet børn og voksne børn.
 Sogneaftener: Mere målrettet aldersgruppen 30-60 – f.eks. emner som: opdragelse, sociale
medier, etik og moral.




Koncerter: Få deltagere – er prisen for høj?
Et lille samlingssted for besøgende på kirkegården.

Referent: Jesper Hoffmann

