Menighedsrådsvalg 2020. Menigheds- og orienteringsmøde d. 18.08.2020.
Formandsberetning for valgperioden 2016 – 2020.
Kort resumé siden starten af denne periode:
(Evt. spørgsmål til sidst.)
I overskrifter. Udvalgene kan senere supplere.
Vi har løbende fortalt i Kirke + Sogn under ”Nyt fra menighedsrådet.
Corona-tiden. 11.03.2020 - ???
Da jeg begyndte at arbejde med denne beretning, var dette møde planlagt til den 12. maj. Meget er
ændret de sidste måneder, så man kan inddele tiden før og efter Corona nedlukningen af Danmark.
Vi fik tilladelse til at starte igen med gudstjenester Kr. Himmelfartsdag d. 21. maj under regler om
afstand m.m. Efter forslag fra præsterne besluttede menighedsrådet, at det blev uden nadver.
Vi længes efter, at situationen normaliseres igen.
Fakta om Thisted Sogn:
Antal folkekirkemedlemmer: 9.551
Antal indbyggere: 12.135
Antal fødte: 111
Antal døde: 131

Antal døbte: 71
Antal konfirmerede: 121
Antal kirkelige vielser: 14
Antal kirkelige velsignelser: 7

Kort information om menighedsrådet og dets arbejde.
Startede 1.søndag i advent 2016. Slutter 1.søndag i advent 2020, hvor et nyt menighedsråd tiltræder.
Menighedsrådet 2016 – 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
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd – MR Loven § 1 stk. 2:
Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
Dette er overskriften for rådets arbejde.
Hvordan arbejder et menighedsråd?
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd danner baggrund for ”Forretningsorden for Thisted
Menighedsråd”. Her er bl.a. nøje beskrevet, hvad der skal ske efter et valg med hensyn til:
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Konstituering og valg til de forskellige poster og udvalg
Hvornår der afholdes møder og regler for afbud og stedfortræder
Beslutningskompetence, regler for afstemning og regler for udvalgsarbejde

Vedtægter for f.eks.: Regnskabsfører, kasserer, kirkeværge, kontaktperson, kirkegården
Regulativer for ansatte: Kirkegårdsleder, organister, med flere
Udvalgsstruktur for Thisted Menighedsråd (02.11.2017):
 Enkeltmandsposter.
 Funktionsudvalg: Stående udvalg – Diakoni – Børn-unge-familie – Aktiviteter –
Selvstændige enheder
 Stående udvalg: Forretningsudvalg (FU) – Valgbestyrelse – Kirkegårdsudvalg –
Musikudvalg – Medieudvalg - Arbejdsmiljøudvalg
 Selvstændige enheder: Kirkecentrets Højskoledage – Folkekoret? – Brugerne i kælderen –
Onsdagscafé.
 Generelt kommissorieindhold i Thisted Sogn. Formål. Udvalgets ramme.
Menighedsrådet.
 Menighedsrådsmøderne er ”krumtappen”.
 Her er beslutningskompetencen.
 Rådets beslutninger træffes på møder.
 Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Kommandovejene/post sendes ad tjenestevejen:
Thisted Provsti
(Lisbeth Damgren, 15.08.2020) Her søges økonomi
Aalborg Stift
(Biskop Henning Toft Bro) Her søges tilladelse, jura m.m.
Kirkeministeriet
(Kirkeminister Joy Mogensen) Lovstof, Corona-regler
Landsforeningen af Menighedsråd:
 Råd og vejledning. Brugt en del her i Corona-tiden
 Inspiration, kurser, ansættelser
Distriktsforeningen Nordthy, som i 2020 har skiftet navn til Thisted Distriktsforening.
Pastoratfællesskab med Skinnerup Sogn.
Vi har et godt samarbejde, når der har været noget at samarbejde om f.eks. præsteskifte med valg af
ny præst.
I denne 4-årig periode har vi været igennem 3 præsteansættelsesforløb.
Anne-Mette Grønborg Sørensen blev kirkebogsførende sognepræst + 2 nye præster Benne Taekele
Holwerda afløste Line Kjær Nielsen, og Anette Udmark afløste Gitte Ishøy.
Det er vist nok aldrig sket før i historien. I det daglige passer hvert sogn sit.
Aktiviteter og tiltag i denne 4 års periode ud over de sædvanlige i stikord:
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Reformationsfejringen i 2017 for 500-året for Martin Luthers opslag af 95 teser på porten til
slotskirken i Wittenberg med foredrag, koncert, gudstjeneste, skoleklasser med Svende Grøn,
skole-kirkekonsulent.
Sigurd Barrett ”Alt om Luther på 60 minutter”. En mandag sidst i oktober med 3 koncerter og
fyldt Thisted Kirke 3 gange med børn 3. – 5. klasse fra hele Thisted Kommune. Ca. 1.500 i alt.
Sigurd udtalte efter koncerterne: Det er et sus af fantastiske dimensioner at høre så mange børn
synge med på sangene her i Thisted Kirke. Skolernes musiklærere havde på forhånd øvet
sangene med børnene.
DR Kirken kom til Thisted i november 2017 for at optage 4 gudstjenester i december, så da
fejrede vi jul både i november og i december. Tak til menigheden, som gjorde det muligt.
Dåbsklude. Idéen med at strikke dåbsklude startet af Anne-Mette er blevet godt modtaget og til
en tradition med udlevering til dåbsforældre.
MobilePay til indsamlinger i kirken til søndagsgudstjenester.
Nadver. Druesaft og/eller altervin. Nævnes senere.
11. marts 2020 med nedlukningen af Danmark på grund af CORONA. Et mærkeligt forår og en
Påske med en helt lukket kirke.
Vore præster forsøgte sig alternativt digitalt på de sociale medier. Tak for jeres indsats.
Med bisættelser/begravelser med stærkt reduceret deltagelse i kirke og kapel. Voldsomt.

Aktiviteter (under normale forhold). Forhåbentlig bliver det igen snart muligt.
Mange tiltag: Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i budget 2020 og 2021.
Ud over søndagsgudstjenesterne kl. 8.30 og 10.00 sker der en masse aktiviteter hen over ugen
målrettet bestemte grupper.








Babysalmesang
De små synger.
Børnetime med efterfølgende
fællesspisning.
Ungdomsgudstjeneste.
Åbent-hus gudstjenester
Mennesker med særlige behov.
Onsdagscafé.









Sogneaftner.
Minikonfirmander
Konfirmandundervisning
Kirkekoncerter
Klokkespilskoncerter
Natkirke
Sorggrupper

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.
Arrangementer:
 Frivillig fest. En festlig tradition, som det er værd at værne om. Aflyst i 2020.
 Menighedsmøder, som har været velbesøgte og med en god dialog.
 Børnekulturnat hvert år.
 Kirkegårdscafé i mandskabsbygningen på kirkegården. (2 gange årligt) Aflyst forår 2020
Se selv mere på www.thisted-kirke.dk og klik videre på blå F til Facebook.
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Andet:
 Kirkeværter. Thisted Kirke er med i vejkirkeoversigten. Normalt fra medio juni til ultimo
august. Dog aflyst i 2020 på grund af Corona-situationen.
 Brugergrupperne med lokale i kælderen.
 Nadveren. På menighedsmødet i 2018 var der lavet et spørgeskema, hvor deltagerne blev
bedt om ud fra en personlig vurdering at prioritere vigtigheden af de enkelte spørgsmål. Det
kom der et interessant talmateriale ud af. Bl.a. spørgsmålet angående nadver om brug af
altervin eller druesaft. Analysen viste, at deltagerne i menighedsmødet var delte. Sagen blev
behandlet på flere menighedsrådsmøder. På juni mødet i 2019 blev det besluttet, at der ved
gudstjenesten kl. 8.30 serveres altervin og ved højmessen kl. 10 serveres der druesaft.
 I øjeblikket har vi ingen nadver i Thisted Kirke på grund af Corona-situationen.
 Kirkekaffe efter højmesserne. I øjeblikket har vi ingen kirkekaffe grundet Coronasituationen. Kirkekaffen kommer tilbage, når tingene igen bliver ”normale”.
 Kristne fra Eritrea har i en periode haft lånt salen i kirkecentret søndag eftermiddage.
Lidt statistik: Kirketællinger. Aktivitets- og deltageroversigt 2017-2018-2019.
Arrangementer 2017
2018
2019
Antal
tjenester

Antal
deltagere

Antal
tjenester

Antal
deltagere

Antal
tjenester

Antal
deltagere

Gudstjenester

182

16.529

183

17.230

181

16459

Kirkelige
handlinger

137

8.299

144

9.364

157

11090

Arrangementer

158

7.503

135

5.371

126

4074

Total

477

32.331

462

31.965

464

31623

Personalet udgør:
3 præster
2 organister
2 kordegne
2 kirketjenere
1 Kirke- og kulturmedarbejder

1 Kirkegårdsleder
2 deltids kontorassistenter
11 gartnere. Færre om vinteren.
1 Gartnerelev
Thisted Kirkes Drenge- Mandskor
+ ca. 150 frivillige
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.
Personaleændringer siden 2016:
Ud over allerede nævnte præsteskift så har vi haft følgende ændringer på personalesiden:
Kirketjener Palle Holm søgte nye udfordringer inden for sit tidligere fag og blev afløst af Rikke
Toft Rasmussen. Hun valgte efter 2 år i stillingen at søge nye udfordringer og blev afløst af Stine
Holm Lauritsen. Sognemedhjælper Ester Jørgensen valgte at gå på pension og blev afløst af kirkeog kulturmedarbejder Margrethe Højlund. Kirkegårdsleder Sally T. Enevoldsen søgte nye
udfordringer i Hjørring og blev afløst af Mikael F. Kristensen.
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Svend Ole Kombak har færdiggjort sin uddannelse til klokkenist.
Bygninger: (Kirkeværgen uddyber senere) Årligt syn. Synsprotokol. Hvert 4. år provstesyn.
Thisted Kirke. Årlige kalkning, skiftevis skib og tårn, så fik orglet den helt store rensning i 2017.
Thisted Kirkecenter. Forholdene er ikke optimale. Menighedsrådet har i hele valgperioden arbejdet
målrettet med et nyt kirkecenter. MR blev pålagt af provstiudvalget gennem lang tid at behandle
sagen på lukkede møder, da der kunne blive behov for at købe ejendomme i kirkens nærhed.
Nyt kirkecenter? Der arbejdes videre med dette projekt sammen med CUBO Arkitekter.
Præsteboligerne:.
Islandsvej 39.
Møllevej 65.
Kirkegårdene:
Den gamle kirkegård ved kirken. Plan under udarbejdelse til kirkepark i forbindelse med nyt
kirkecenter, økonomi delvis via fondsansøgninger, dige projekt mod syd er godkendt i Aalborg
Stift. Afventer økonomi i provstiet.
Søndre kirkegård med kapelbygning, som trænger til hjælp.
Vestre Kirkegård:
Den aktive kirkegård med bisættelser og begravelser.
Vestre Kapel. Kølekapacitet med plads til 9 kister. Også til brug for andre sogne i Thisted Provsti.
Mandskabsbygning. Bygget i 2010.
Kontorbygning fra ca. 2000.
Halden. Forpagtningskontrakt forlænget med 10 år og udløber 1.april 2029.
Økonomi:
 Regnskab for 2019 med et overskud på 799.184,56.
 Budget for 2021 er lavet med en 0 % fremskrivning.
 Kirkeskatten er på 1,27 %. Kasserer informerer yderligere.
Til sidst:
 Igen en fantastisk udfordring og stor oplevelse at stå i spidsen for menighedsrådet.
 I menighedsrådet sammen sætte os pejlemærker at stile efter.
 Gennem et godt samarbejde og holdarbejde i råd og udvalg.
 Være kirke for menigheden og skabe et godt arbejdsmiljø for personalet.
 Opgaven er: Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets
forkyndelse.
 Tak for endnu 4 gode, aktive år i denne valgperiode.
 I håb om, at menigheden ved Thisted Kirke vil få sammensat et funktionsdygtigt
menighedsråd for næste valgperiode 2020-2024.
Med disse ord håber jeg på et godt menigheds- og orienteringsmøde i en god dialog.
Jens Kristian Eriksen
Formand Thisted Menighedsråd.
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