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. 28. oktober 2018 kl. 11.30.
1. Beretning om menighedsrådets virksomhed i det forløbne år.
2. Redegørelse for sidste års regnskab.
3. Redegørelse for kommende års budget.
4. Orientering om den planlagte virksomhed i det kommende år.
5. Spørgeskema: Bl.a. Prioritering af emner fra menighedsmødet i 2017.
6. Kommentarer, forslag fra menigheden til menighedsrådet?
7. Andet/ris/Ros?
8. Sang?
9. Frokostanretning, kaffe/te m.m.
10. Evt.
11. Tak for i dag.
Referat:
Ordstyrer – H.C. Krøyer
Ad 1. Beretning.
Beretning v. formand Jens Kristian Eriksen.
Jens Kristian Eriksen fortæller, at det sidste menighedsmøde blev afholdt d. 29. oktober 2017.
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 Sogn.
• Statistik over medlemmer, handlinger m.m. i Thisted Sogn.
Thisted Kirke.
• Årligt kirkesyn. Dataloggere overvåger temperatur og fugtighed.
Kirkecenter
• Udover kontorarbejdspladser for personalet, er der dagligt mange aktiviteter i centeret.
Præsteboliger.
• Der er lavet radonmålinger.
Thisted Kirkegårde.
• Kirkegård ved kirken: Påkørselsskade ved trappen. Digeprojekt til genvurdering i Aalborg
Stift. Parkeringsplads for lille.
Søndre Kirkegård: Ældre Kapelbygning. Fredet gravsted tinglyst.
Vestre Kirkegård: Digitale opmålinger. Vedtægter revideret. Fornyelse af gravsteder kan
efter fredningstidens udløb nu ske årligt. Granpyntning under udvikling – bedre
arbejdsbetingelser. Nedprioritere brug af fyr. Opprioritere borter og dekorationer.

•

Aktiviteter.
Udover søndagsgudstjenesterne arbejdes der med: Babysalmesang – De små synger –
Børnetime – Ungdomsgudstjeneste – Åbent Hus Gudstjenester – Mennesker med særlige
behov – Onsdags Café – Sogneaftener – Minikonfirmander – Konfirmander – Koncerter –
Klokkespilskoncerter – Natkirke.
Kirkeværter: Juni-august. Thisted Kirke er ”Vejkirke”.
Brugergruppe i kælderen.
Kirkekaffe ved højmesserne.
Folkekirkens Feriehjælp blev ikke til noget i 2018.
Kristne fra Eritrea har lånt kirkecentret. Har nu fundet andre lokaliteter.
Fest for frivillige
Personale.
Udover personale og Drengekor er der ca. 150 frivillige.
Andet.
3 koncerter med Sigurd Barrett d. 30. oktober 2017.
2 x jul med DR-Kirken.
Kirketjener palle Holm har søgt nye udfordringer.
Kirketjener Rikke Toft Rasmussen ansat pr. 1.1.2018.
Folkekirkens Familiestøtte. Projektet er stoppet.
Sognemedhjælper Ester Jørgensen på pension 31.7.2018.
Margrethe Højlund ansat som nye Kirke- og kulturmedarbejder pr. 1.8.2018.
Kirkegårdsleder Sally T. Enevoldsen fratrådt pr. 31.08.2018.
Mikael Frank Kristensen ansat som ny kirkegårdsleder pr. 1.11.2018.
Midler til 1 elev på kirkegården.
Menighedsråd ikke dækket af indskydergaranti på 750.000 kr.
MobilePay benyttes ved indsamlinger.
Databeskyttelseslov pr. 25.05.2018. Vi følger gældende lovgivning, hvilket har ført til
enkelte justeringer i arbejdsprocesser.
Besøg fra Skagen Kirke.

•

Kirketællinger.
Aktivitets- og deltageroversigt 2015-2016-2017.

•

Spørgeskema.
Prioriteringstilkendegivelse fra de fremmødte deltagere. Vil efterfølgende blive brugt i
menighedsrådets beslutningsproces.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se hele beretningen på www.thisted-kirke.dk
AD 2: Regnskab 2017 v. Kirsten Ringgaard.
Kasserer Kirsten Ringgaard gennemgik planen for regnskabsfremlæggelse 2017 samt budget 2019.
Kirsten Ringgaard gennemgik herefter regnskabet og gjorde rede for hvordan vi her ved Thisted
Kirke formidlede de penge – 8.924.687,00 kr. til drift - vi havde at drive kirke for. Budgettet for
2017 blev udarbejdet som et 0-budget uden nogen fremskrivningsprocent. Årets underskud for 2017
er på 344.592 kr. – hvilket efter modregning giver frie midler på i alt 782.714 kr. som med
provstiets tilladelse kan anvendes til uforudsete udgifter ved kirke og kirkegård. Hele regnskabet for
2017 vil senere kunne ses/læses på www.sogn.dk.
AD 3: Budget 2019 v. Kirsten Ringgaard
Budgettet for 2019 er godkendt med et beløb på 9.261.246 kr. til drift. Thisted Sogn forsøger hvert
år, at få det bedste ud af de ligningsmidler vi får tildelt fra provstiet.

AD 4: Orientering om den planlagte virksomhed i det kommende år.
Aktiviteter/kirken hos os:
Formand/talsmand fra udvalgene:
•

Aktivitetsudvalg: Sonja Gøttrup fortæller at der årligt arrangeres 6 sogneaftener. Der arbejdes på at
lave et samarbejde med Skinnerup Menighedsråd. Der er et fint fremmøde til foredragene.
Af øvrige aktiviteter kan nævnes 2 x ” By Night”, natkirke, engeldag, kirkeværter i sommerperioden,
diakoniens dag med frokost og folk som fortæller om sorger og glæder.

•

Medie udvalg: Jens Kristian Eriksen fortæller at udvalget holder 4-6 møder årligt, og at der i
udvalget er en repræsentant fra Skinnerup menighedsråd.
Kirkebladet redigeres af Jesper Hoffmann og udsendes 4 gange årligt.
Hjemmesiden www.thisted-kirke.dk opdateres løbende af Jesper Hoffmann, og indeholder også et
link til Skinnerup menighedsråd.
Kirken benytter de 4 elektroniske skærme i forbindelse med gudstjenester og i forbindelse med flere
andre arrangementer.
Thisted Kirkes facebook profil redigeres af Line Kjær Nielsen.

•

Børn-unge-familieudvalg: Gitte Ishøy fortæller om de mange aktiviteter hver måned for børn.
I forbindelse med dåben fortæller Gitte Ishøy, at der udleveres et dåbslys, en børnebibel samt en
dåbsserviet, som er et nyt tiltag her i 2018. Endvidere informerer Gitte Ishøy om nogle af de
arrangementer som foregår hen over året: ” De små synger”, børnetime, minikonfirmander,
børnekulturnat, mange julegudstjenester i Kirken for små og større skolebørn.

•

Musikudvalg: Niels Granvig orienterer om, at udvalget vil arbejde på at få musikken bredt ud med
flere tilbud til børn og unge. At de vil forsøge at blive bedre til at gøre reklame for koncerterne.
At koncerten lørdag den 27.10.2018 kl. 12.30 med Haderslev Pigekor var godt besøgt, og at det
måske bør overvejes om det kan være et godt tidspunkt for afholdelse af nogle af de fremtidige
koncerter i Thisted Kirke.
I 2019 har ”Foreningen Norden” 100 års jubilæum, og Niels Granvig orienterer om besøg i maj fra
Sverige og Norge med henblik på en markering af 100 års dagen, og om et samarbejde med andre
kor i Thisted.
I 2019 vil sommerkoncerten i juni måned blive markeret med, at det er 800 år siden at Dannebrog
faldt ned.

•

Sognepræsterne: Gitte Ishøy og Anne Mette G. Sørensen fortæller, at de begge havde været på
Vestervig Musikskole til et godt kursus hvor musikken henvendte sig til demente.
På plejehjemmene afholdes der 4 gange om året nogle anderledes gudstjenester for demente.
I næste uge er alle præster i Thisted Provsti på kursus i Løgumkloster.

•

Kirke- og kulturmedarbejder: Margrethe Højlund startede i Thisted den 1. august 2018, og takkede i
den forbindelse MR, præsterne, de ansatte, de frivillige samt sin forgænger for den hjælp de har
ydet. Der er meget at løfte, og hun håber at få tid til at møde de frivillige hen ad vejen.
Hun har undervist 25 minikonfirmander her i efteråret, og har arbejdet intenst med at fange og
fastholde deres interesse.
Hun har 2 hold til babysamesang hver tirsdag, og den 1. lørdag hver måned afholdes der et
arrangement i Kirkecenteret for de 1-5 årige ”De små synger”, og hun tænker over hvordan vi kan
åbne op og bruge Kirkerummet for at de yngste børn, som er nysgerrige på både at lytte og kigge på
hvad der sker i et rum / også et forældreønske.
Margrethe Højlund forventer jf. aftale med Børn-unge-familieudvalget, at arrangementet med
”Folkekirkens Feriehjælp” kan genoptages i 2019. Fremadrettet håber hun også at få tid til at
kontakte de forskellige ungdomsorganisationer i Thisted.

AD 5: Spørgeskema: Bl.a. Prioritering af emner fra menighedsmødet i 2017.
• På mødet indkom der et antal spørgeskemaer, som nu vil blive underkastet en analyse til
brug for menighedsrådets beslutningsproces.
AD 6: Kommentarer, forslag fra menigheden til menighedsrådet?
• Spørgsmål: Kirsten Agger fremsiger sit ønske fra sidste års menighedsmøde om anskaffelse
af salmebogstillægget med ”100 nye salmer”.
SVAR fra Jens Kristian Eriksen: Ønsket er behandlet af MR, som mener at det besværligt at
skulle uddele 2 salmebøger ved gudstjenesterne, og derfor har besluttet at salmer fra den nye
salmebog vises på skærmene efter behov.
•

Eskil Agger siger, at de seneste 3 år med druesaft under altergangen har været en belastning
for ham, og at han var blevet kontaktet af adskillige andre personer, som dog affandt sig med
beslutningen. Eskil Agger mener at der skal være rummelighed i kirken, og at både gruppen
som ønsker altervin og gruppen som ønsker druesaft skal tilgodeses.
SVAR fra Jens Kristian Eriksen:
Beslutningsprocessen for 3 år siden var længe undervejs, med forespørgsel hos Biskop og i
dialog med Provsten, og det er en svær opgave at tage hensyn til alle. For at få en
fornemmelse af om det er tid til revurdere beslutningen er der i år uddelt spørgeskemaer
angående nadver punkt 1.
Kaj Kristensen kan ikke forstå, at det skal være et problem, og siger at det er en symbolsk
handling, og at det er ligegyldigt om det er saftevand eller andet.
Kommentar fra Margrethe Højlund som siger, at nadveren også er en fysisk handling, og
central for os at det ikke kun handler om principper, men også er et spørgsmål om en fysisk
oplevelse af hvad vi får ind i vores krop. En oplevelse af saft og kraft.
Erling Højgård fortæller at der i nogle kirker er en opdeling med en gruppe til højre med vin
og en gruppe til venstre med alkoholfri vin.
Bente Mikkelsen siger, at hun ikke forstår, at der skal være en diskussion om vin.

•

Anne Marie Rask spørger om Niels Granvig/Musikudvalget vil ændre på antallet af
sommerkoncerter? Niels Granvig svarer at de vil kigge på det.

•

Ingrid Fleng efterlyser flisegang ved Kirken til kørestols- og rollator brugere, og siger at
stien med brosten ned mod byen er dårlig/farlig at færdes på.
SVAR: Jens Kristian fortæller at Anne Marie Rask ´s forespørgsel fra efterhånden en del år
siden ikke er glemt. I 2011 blevet der lavet en helhedsplan for Kirkegården. Med et nyt råd i
2012 blev planen revurderet, og en ændring af brostensområdet griber ind i et andet projekt,
som der arbejdes intenst og seriøst med p.t.
SVAR: Jens Kristian fortæller, at brostensbelægningen løbende justeres af Kirkegårdens
personale, og at mellemrummene udfyldes med stenmel efter behov.

•

Spørgsmål til Kirkecenter/Kommentar: Jens Kristian Eriksen besvarer spørgsmålet: Hvor er
vi henne?
Tilbage i 2016 blev Thisted Menighedsråd pålagt tavshedspligt af Provstiudvalget.
Når der er noget konkret at fortælle vil der blive afholdt et offentligt møde.
Der har været mange bump på vejen, og vi er blevet skudt tilbage, men vi er
fortrøstningsfulde, og som sagt vil der blive afholdt et offentligt møde når tingene falder på
plads.

Kommentar: Anne Mette Grønborg Sørensen siger, at det kan være svært at forstå at ting ta´r
så lang tid, og at hun kan fortælle, at der arbejdes ihærdigt på sagen af nogle dygtige
mennesker.

AD 7: Andet/ris/Ros?
•
AD 10: Evt.
• Kirsten Ringgaard siger, at det kræver tålmodighed og udholdenhed at sidde i
menighedsrådet. Hun er glad for at se de fremmødte her i dag, og siger at vi er glade for at
vores formand ”følger op” og ”vinger af” når en opgave er gennemført.
Menighedsrådsarbejdet handler ofte om de samme ting, men det er aldrig ensformigt, og der
er altid en ny vinkel på tingene, og hun opfordrer folk til at komme og overvære et af de
offentlige menighedsrådsmøder, som afholdes den første torsdag i hver måned kl. 19.00.
•

Jens Kristian Eriksen orienterer om, at Line Kjær Nielsen pr. 15.1.2019 har fået nyt embede
i Aaby Sogn i Jammerbugt Provsti. Der skal inden længe laves en køreplan for en
nyansættelse.

•

Jens Kristian Eriksen siger tak til dem som er kommet til mødet i dag, tak til personalet,
præsterne og tak til alle de frivillige, som er tilknyttet Thisted Kirke.

Referent: Solveig K. Christensen

