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. 6. oktober 2019 kl. 11.30.
1. Beretning om menighedsrådets virksomhed i det forløbne år.
2. Regnskab 2018. Kort gennemgang.
3. Kommende års budget 2020. Kort redegørelse.
4. Orientering om den planlagte virksomhed i det kommende år.
a. Aktiviteter/ kirken hos os. Formand/talsmand fra udvalgene.
b. Bygninger.
5. Frokostanretning, kaffe/te m.m.
6. Sang.
7. Opsamling og dialog.
Spørgsmål, kommentarer, ønsker og forslag fra menigheden til menighedsrådet?
8. Evt.
9. Tak for i dag.
Referat:
Ordstyrer – H.C. Krøyer
Ad 1. Beretning.
Beretning v. formand Jens Kristian Eriksen.
Et travlt år:
 3 præsteansættelsesforløb.
 Farvel- og velkomstarrangementer.
 Ny kirkegårdsleder ansat pr. 1. november 2018.
 Nyt personale på kirkegården.
 Nyt kirkecenter på vej.
 Lovmæssige udfordringer.
Jens Kristian Eriksen fortæller, at det sidste menighedsmøde blev afholdt d. 28. oktober 2018.
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.
 Menighedsrådsmøder er offentlige.
Præsteskifte:
 Line Kjær Nielsen afsked (Aaby Sogn) - Benne Taekele Holwerda ansat 1. juni 2019.
 Gitte Ishøy afsked med pension – Anette Udmark ansat 1. september 2019.



Anne-Mette Grønborg Sørensen er ansat som kirkebogsførende sognepræst pr. 1-2-2019.





Personaleskift på kirkegården.
Mikael Frank Kristensen ansat som kirkegårdsleder pr. 1. november 2018.
3 gartnere rejst – 1 på efterløn og 2 har søgt nye udfordringer.
1 elev + 2 gartnere ansat.























Thisted Sogn.
Statistik over medlemmer, handlinger m.m. i Thisted Sogn.
Thisted Kirke.
Provstesyn. Dataloggere overvåger temperatur og fugtighed. Kirketårnet kalket.
Kirkecenter
Ud over kontorarbejdspladser for personalet, er der dagligt mange aktiviteter i centeret.
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.f.m. præsteskifte.
Møllevej 69. En del på synslisten.
Thisted Kirkegårde.
Kirkegård ved kirken: Et digeprojekt mod syd er godkendt.
Søndre Kirkegård: Ældre medtaget Kapelbygning.
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: Lejekontrakt forlænget med 10 år til 1. april 2029.
Aktiviteter.
Ud over 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 alle højmesserne.
Folkekirkens Feriehjælp blev gennemført i 2019 med 6 familier.
Fest for frivillige
Personale.
Ud over personale og Drenge-Mandskor er der ca. 150 frivillige.
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.













Valg til menighedsråd i 2020. Orienteringsmøde tirsdag d. 12. maj 2020 sammen med det
årlige menighedsmøde.
Siden sidst.
Kirkeskatten er i 2019 og 2020 på 1,27%
Databeskyttelseslov pr. 25.05.2018- GDPR.
Mandage fri for tjenester.
Altervin pr. 1. september 2019: Ved gudstjenesten kl. 8.30 serveres der altervin og ved
højmessen og andre gudstjenester serveres der druesaft.
Ændring i liturgi: Meddelelser sidst i gudstjenesten.
Kirkebladet udgives fremover 3 gange om året.
Godt pastoratfællesskab.
Kirketællinger.
Aktivitets- og deltageroversigt 2016-2017-2018.

Se hele beretningen på www.thisted-kirke.dk
AD 2: Regnskab 2018 v. Kirsten Ringgaard.
Kasserer Kirsten Ringgaard gennemgik planen for regnskabsfremlæggelse 2018 samt budget 2020.
Kirsten Ringgaard gennemgik herefter regnskabet og gjorde rede for hvordan vi her ved Thisted
Kirke formidlede de penge – 9.359.040,50 kr. til drift - vi havde at drive kirke for. Budgettet for
2018 blev udarbejdet som et 0-budget uden nogen fremskrivningsprocent. Årets overskud for 2018
er på 475.776,17 kr. – hvilket giver frie midler på i alt 1.256.956,55 kr. som med provstiets
tilladelse kan anvendes til uforudsete udgifter ved kirke og kirkegård. Hele regnskabet for 2018 vil
senere kunne ses/læses på www.sogn.dk.
AD 3: Budget 2020 v. Kirsten Ringgaard
Budgettet for 2020 er godkendt med et beløb på 9.724.043 kr. til drift. Thisted Sogn forsøger hvert
år, at få det bedste ud af de ligningsmidler vi får tildelt fra provstiet.
AD 4: Aktiviteter/kirken hos os: Formand/talsmand fra udvalgene:
Aktivitetsudvalg: Gurli Jensen fortæller, at der fremadrettet årligt arrangeres 4 eller 5 sogneaftener,
hvor den ene foregår i Skinnerup. Der er et fint fremmøde til foredragene. Udvalget er glad for
samarbejdet med Skinnerup Menighedsråd.
Medieudvalg: Jens Kristian Eriksen fortæller at udvalget holder omkring 4 møder årligt, og at der i
udvalget er en repræsentant fra Skinnerup Menighedsråd.
Kirkebladet redigeres af Jesper Hoffmann og udsendes fremover 3 gange årligt, grundet stor
prisstigning på omdeling.
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. Regelsæt udarbejdet.
Børn-unge-familieudvalg:
Benne Taekele Holwerda fortæller om de mange aktiviteter hver måned for børn. Benne blev
formand for udvalget pr. 1. oktober. Mødes 4 gange årligt. Babysalmesang, minikonfirmander,
børnetimer, familiegudstjenester m.m. Svært at samle minikonfirmander, da der foregår mange ting
om eftermiddagen. Kan være svært at finde tid i kirkecentret.

Musikudvalg: Niels Granvig orienterer kort om koret og musikudvalget.
Koncert i eftermiddag – 6. oktober - før korets turne til England i efterårsferien 2019. Her skal gives
en del koncerter. Status for koret. Informationsaften for nye medlemmer d. 30. september 2019.
Mangler lidt nye sangere. Koncerter: Der skrues lidt ned for antallet af koncerter i 2020 og der
bredes lidt ud i genren. Der afholdes 4-maj arrangement i 2020.
Thisted Kirkes Drenge- Mandskor har i 2020 en forårskoncert –en sommerkoncert samt 2 koncerter
i december måned.
Organisterne glæder sig til samarbejdet med de to nye præster.
Sognepræsterne:
Anne-Mette Grønborg Sørensen fortæller om bl.a. det gode samarbejde med personalet og alle de
frivillige. Præsterne kan tage sig af ”præsteopgaver”.
De tre nye præster holder samarbejdsmøder for at opnå et godt team sammen. Hvordan bruger vi
vores resurser bedst? De tre præster er kommet godt fra start. Stor opgave med konfirmanderne.
Bygninger v. formand Jens Kristian Eriksen.
Punktet indeholdt i formandsberetningen.
AD 7: 7. Opsamling og dialog.
Spørgsmål, kommentarer, ønsker og forslag fra menigheden til menighedsrådet?
Hilmar Horslund:
Spørgsmål omkring lønudgifter på kirkegården?
Kirsten Ringgaard: Svar til Hilmar Horslund omkring driften på kirkegården. Sender en mail.
Kirsten Agger:
1. Ked af at høre at kirkebladet kun udkommer 3 gange om året. Ide: Kirken kan få en fast
plads i ugeavisen.
2. Menighedssangen: Opfordring til at sige trosbekendelsen en gang imellem.
3. Menighedssangen: Hvordan gør vi menighedssangen bedre? Kunne koret være rundt
omkring imellem menigheden?
4. Indsamling hver søndag: Præsentation af det formål man giver til i kollekt. Hvorfor skal jeg
give noget til netop det?
Rikke Vestergaard.
Ønsker en anden version af trosbekendelsen.
Benne T. Holwerda: Præsterne vil se på problematikken omkring trosbekendelsen – hvilken bruges
hvornår.
Margrethe Højlund.
Omkring at synge fadervor og trosbekendelsen. Findes der andre melodier?
Bente Mikkelsen:
Savner den 7-armede lysestage.
Jens Kristian Eriksen:
Omkring kirkebladet og en evt. ugentlig avisomtale. Hvordan skal kirkebladet udgives fremover?
Den 7-armede lysestage bruges ved højtider. En tidligere menighedsrådsbeslutning.

Ester Jørgensen:
Vigtigt med sogneaftener. Her får vi noget, som vi ikke får andre steder.
Ikke mange unge til gudstjenester eller til menighedsmøde.
Kunne man lave noget til sogneaftener for de unge mennesker for at få dem med?
Hvem læser kirkebladet – undersøgelse. Hvad vil vi med det?
Ser gerne ungdoms- eller konfirmandgudstjenester.
Benno Møller Hansen.
Passagen fra gågaden til parkeringspladsen. Belægning på stien. Den del skal der tages vare på i det
nye kirkecenterprojekt.
Eskil Agger:
Forslag: Trosbekendelsen og fadervor siges langsomt. Menigheden vil så bede med!
7-armede lysestage: Forklaring på brugen og hvorfor den er der.
Kirkebladet: Undersøgelse i 90-erne. Bladet bliver læst af den kirkesøgende del af menigheden.
Derfor blev den dengang ført over i ugeaviserne – senere flyttet tilbage igen.
Margrethe Højlund:
Fra Stiftsmøde for kirke- og kulturmedarbejderen: Taler om kommunikation i et større perspektiv.
Hvilke kommunikationsvej bruger vi/skal vi bruge fremover? En opfordring til at få en konsulent
omkring kommunikation.
Jens Peter Knudsen:
Ikke mange læser kirkebladet. Bruger andre kommunikationsmidler.
Omkring sang: Bliver kun bedre til at synge hvis man synger. Svært for små drenge i koret at skulle
synge ude blandt menigheden.
Astrid Schøjdt Pedersen.
Adresse for det nye kirkecenter?
Anne-Mette Grønborg Sørensen:
Konfirmander laver kyndelmissegudstjeneste. Omkring emner for sogneaftener – også for de unge.
Kirkebladet: Bruge avisen noget mere. Diakoniudvalg: Vigtig udvalg ved Thisted Kirke. Det sociale
arbejde: Åbent Hus Gudstjenester – Gudstjenester for mennesker med særlige behov – Diakoniens
Dag – Familieferier – Julegaver til udsatte – Betydning af diakoni.
Jens Kristian Eriksen omkring stier m.m. ved kirken. Pengene bruges i.f.m. det nye
kirkecenterprojekt. Kender ikke adressen på det nye kirkecenter.
AD 8:
Kirsten Ringgaard takker formand og forretningsudvalg for at holde fast på alle problematikkerne.
Afslutning ved Jens Kristian Eriksen.
Glad for det store fremmøde ca. 50 – tak til H.C.Krøyer for ordstyrerskabet – tak til alle hjælperne –
tak for alle opfordringerne som vil blive behandlet i menighedsrådet og andre udvalg.
Referent:
Jesper Hoffmann

