Menighedsmøde d. 06.10.2019.
Formandsindlæg: Kort information om menighedsrådet og dets arbejde.
Sidste menighedsmøde var søndag den 28. oktober 2018.
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:
Præste- og personaleskifte siden sidst. Thisted Sogn. Faciliteter. Personale. Menighedsrådets
målsætninger. En kort statistik. Lovmæssige udfordringer.
Jeg vil supplere beretningen med fotos.
Det har være et særdeles travlt år ud over den almindelige løbende drift:
 3 præsteansættelsesforløb sammen med Skinnerup Menighedsråd.
 Farvel- og velkomstarrangementer.
 Ny kirkegårdsleder ansat pr. 1. november 2018.
 Nyt personale på kirkegården.
 Nyt kirkecenter på vej.
 Lovmæssige udfordringer
Jeg kommer nærmere ind på disse opgaver og udfordringer senere.
Dette 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
Bjarne Nielsen
Sonja Gøttrup
Henry Højberg Nielsen
Ingrid Horslund
Erik Odgaard
Gurli Jensen
Kirsten Ringgaard
Jens Peter Knudsen
Geert Stentoft
H. C. Krøyer
Ingrid Visby
Hertil kommer vores 3 præster, 1 medarbejdervalgt repræsentant, så vi er 18 i MR.
Stedfortræderlisten: Irma Munkholm Skinnerup.
Menighedsrådsmøder 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
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Præsteskifte.
Få dage før sidste menighedsmøde kom der meddelelse fra Kirkeministeriet om, at kirkebogsførende sognepræst Line Kjær Nielsen havde fået stilling i Aaby Pastorat den 15. januar 2019.
Der kom en § 3 ansøgning fra en af sognets præster om at blive kirkebogsførende sognepræst.
Flere møder med provsten i den anledning. Thisted-Skinnerup Pastorat indstillede ansøger.
Brev fra kirkeministeriet om, at sognepræst Anne-Mette Grønborg Sørensen blev ansat som
kirkebogsførende sognepræst den 1. februar 2019 i Thisted-Skinnerup Pastorat.
Processen med at få besat præstestillingen efter Line fortsatte med fællesmøder med provst og
biskop. Resultatet blev skrivelse fra Kirkeministeriet, at sognepræst Benne Taekele Holwerda
ansættes som sognepræst i Thisted-Skinnerup Pastorat den 1. juni 2019.
Inden da var der kommet en skrivelse fra Kirkeministeriet den 7. marts om, at Gitte Ishøy efter
ansøgning var bevilget afsked med pension fra udgangen af august 2019. Da vi lige havde været
igennem en præsteansøgningsrunde, blev vi enige med Skinnerup Sogn om at tage udgangspunkt i
det fælles pastorats møde i januar 2019. Igen møder med biskop og provst. Prøveprædikener i
Skinnerup Kirke og samtaler i kirkecentret. Igen en enstemmig MR indstilling af ansøger til
stillingen. Resultatet blev en skrivelse fra Kirkeministeriet med den helt nye kirkeminister Joe
Mogensens underskrift om, at Anette Udmark ansættes i stillingen som sognepræst i ThistedSkinnerup Pastorat fra den 1. september 2019.
Beretning suppleret med fotos fra afskeds- og velkomstarrangementerne.
Personaleskift på kirkegården.
Kirkegårdsleder ansat pr. 1. november 2018. Mikael Frank Kristensen. Kursusforløb m.m.
3 gartnere rejst. 1 gået på efterløn, 2 har søgt nye udfordringer.
1 Elev ansat.
2 gartnere ansat.
Thisted Sogn:
Antal folkekirkemedlemmer: 9.507
Antal indbyggere: 12.027
Antal fødte: 124
Antal døde: 120
Antal døbte: 88

Antal konfirmerede: 117
Antal kirkelige vielser: 18
Antal kirkelige velsignelser: 0
Antal kirkelige begravelser blandt sognets
døde: 106

Faciliteter:
Thisted Kirke.
Provstesyn. Sker hvert 4. år. Et grundigt syn af alle bygninger undtaget Islandsvej 39, som var
under klargøring til ny præst.
Kirketårnet er ved at blive kalket. Dataloggere overvåger temperatur og fugtighed.
Kirkecentret.
Mange aktiviteter med møder, undervisning, arrangementer og kontorarbejdspladser for personalet.
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Nyt kirkecenter på vej.
Der arbejdes med et nyt kirkecenter på den sydvestlige del af den gamle kirkegård, hvilket der blev
orienteret om på et offentligt menighedsmøde den 26. september 2019.
Beregnet størrelse brutto ca. 960 m2.
Samlede anlægsudgifter inkl. moms: 21.864.000 kr. Finansieringsoversigt.
Helhedsplan for kirkeparken.
Her er økonomien tilført 150.000 kr. fra Frie midler, så der pt. rådes over 500.000 kr.
Der skal fortsat søges fonde.
Præsteboliger.
Islandsvej 39. En del klargøring i forbindelse med præsteskiftet. Vi havde indflytningssyn den 26.
september sammen med vikarierende provst Mette Moesgaard Jørgensen. Flere ting mangler
udbedringer, som kirkeværge Jens Korsgård Larsen er i gang med at udbedre.
Møllevej 65. En fin præstebolig. Dog en del på synslisten. Bl.a. behandling mod borebilleangreb.
Thisted Kirkegårde.
Består af Vestre Kirkegård, Søndre Kirkegård, kirkegården ved kirken, kolonihaveområdet Halden.
Kirkegården ved kirken.
Et dige projekt mod syd er godkendt i Aalborg Stift og afventer økonomi i Thisted Provsti.
Søndre Kirkegård
Ældre kapelbygning. Provstesynet åbnede op for muligheden, om det økonomisk kan forsvares at
bevare den. MR har udskudt at ansøge Aalborg Stift via tjenestevejen om muligheden.
Vestre Kirkegård.
Fornyelse af gravsteder kan efter fredningstidens udløb ske årligt.
Granpyntningen er under udvikling. Dele af pyntningen produceres indendørs af gartnerne ved
arbejdsborde. Dette medfører væsentlig bedre og skånsomme arbejdsstillinger.
Halden.
Kolonihaveområde parallelt med ”Over Engen”. Lejekontrakt forlænget med 10 år til 1. april 2029.
Menighedsrådets målsætninger.
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 vilkårlig rækkefølge:
Babysalmesang
De små synger.
Børnetime med efterfølgende fællesspisning.
Ungdomsgudstjeneste.
Åbent-hus gudstjenester
Mennesker med særlige behov.

Onsdagscafé.
Sogneaftner.
Minikonfirmander
Konfirmandundervisning
Kirkekoncerter
Klokkespilskoncerter
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Natkirke
Menighedsrådet 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.
 Folkekirkens Feriehjælp blev gennemført i 2019 med 6 familier.
 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.
Personale.
 3 præster
 2 organister
 2 kordegne
 2 kirketjenere
 1 kirke- og kulturmedarbejder





Kirkegårdsleder, 1 kontorassistent på
25 timer, 10 gartnere, 1 gartnerelev
Thisted Kirkes drenge- mandskor
ca. 150 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.
Lovmæssige udfordringer.
Sikker post – til og fra borgere via NemId. Link på Thisted-Kirke.dk under Adresser og Thisted
Kirkekontor.
Den nye ferielov. Thisted Provstiudvalg har hensat knap 2 millioner kr. i budget 2020.
Registreringspligt for kirkegårdens køretøjer undersøges. Endnu ingen afklaring.
Vedrørende menighedsrådsvalget i 2020 har Folketinget vedtaget ”Lov om ændring af lov om
valg til menighedsråd” i april 2018, og loven træder i kraft den 1. januar 2020.
Den nye lov beskriver en treleddet proces frem mod valg af nye menighedsråd. Der afholdes et
offentligt orienteringsmøde den 2. tirsdag i maj i valgåret.
I 2020 vil det sige tirsdag den 12. maj. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige
menighedsmøde.
Siden sidst:
Kirkeskatten er i 2019 og i 2020 på 1,27 % i Thisted Kommune.
Databeskyttelseslov 25.05.2018 har ført til justeringer og nytænkning for at følge gældende
lovgivning.
Mandage forsøges fortsat at være fri for tjenester. Begge organister har fri på mandage.
Spørgeskemaet på sidste menighedsmøde vedrørende Nadver og brug af altervin/druesaft.
Menighedsrådet har truffet beslutningen på mødet den 6. juni 2019 (fra referat):
H.C. Krøyer gennemgik de forskellige scenarier.
Ud fra de indkomne svar fra menigheden, beslutter en overvejende del af menighedsrådet, at der
ved gudstjenesten kl. 8.30 serveres altervin og ved højmessen kl. 10.00 serveres der druesaft.
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Ved Åbent Hus Gudstjenester, familiegudstjenester og ved gudstjenester for mennesker med særlige
behov serveres der druesaft.
Ændringen træder i kraft fra 1.september 2019.
Ændring i liturgi. Meddelelser følger til sidst i gudstjenesten.
Kirkebladet ”Kirke + Sogn” udgives for 4. måneder 3 gange årligt på grund af voldsom
portoforøgelse fra ca. 7.000 til 17.000 kr. pr. gang.
Pastoratfællesskab med Skinnerup Sogn. Vi har et godt samarbejde, når der har været noget at
samarbejde om f.eks. præsteskifte, så det sidste år har der været en del fællesmøder.
I det daglige passer vi hver sit.
En kort statistik:
Kirketællinger. Aktivitets- og deltageroversigt 2016-2017-2018.
Arrangementer

2016

2017

2018

Antal
tjenester

Antal
deltagere

Antal
tjenester

Antal
deltagere

Antal
tjenester

Antal
deltagere

Gudstjenester

184

16.466

182

16.529

183

17.230

Kirkelige handlinger

152

9.270

137

8.299

144

9.364

Arrangementer

175

6.264

158

7.503

135

5.371

Total

511

32.000

477

32.331

462

31.965

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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