t

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 tirsdag d. 18. august 2020 kl. 19.00 med efterfølgende orienteringsmøde.
1. Beretning siden sidst og status siden sidste menighedsrådsvalg nov. 2016 og kommende opgaver.
2. Regnskab 2019. Kort gennemgang.
3. Kommende års budget 2021. Kort redegørelse.
4. Orientering om den planlagte virksomhed i det kommende år.
5. Kaffe.
6. Menighedsrådsvalg 2020.
 Orienteringsmøde
 Vigtige datoer og regler for valgforsamling.
 Mulighed for at udløse afstemningsvalg.
 Antal kandidater.
7. Forslag fra menigheden til kommende opgaver for menighedsrådet.
8. Evt.
9. Tak for i dag.
Referat:
Ordstyrer – H.C. Krøyer
Ad 1. Formandsberetning for valgperioden 2016-2020.
Beretning v. formand Jens Kristian Eriksen.
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.





Menighedsrådet 2016-2020.
Menighedsrådets sammensætning. Fælleslisten 14, 3 præster samt en medarbejderrepræsentant.
Menighedsrådsmøder er offentlige.
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”.



Vedtægter.
Regnskabsfører – kasserer – kirkeværge – kontaktperson – kirkegården + regulativer for
ansatte.



Udvalgsstruktur.
Enkeltmandsposter – Funktionsudvalg – Stående udvalg – Selvstændige enheder – Generelt
kommissorieindhold.
Menighedsrådet og kommandoveje (Provsti-Stift-Kirkeministeriet) – Landsforeningen
af Menighedsråd og 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.
Reformationsfejring.
Sigurd Barett –”Alt om Luther på 60 minutter”.
DR-kirken kom til Thisted.
Dåbsklude.
MobilePay til indsamlinger og billetter.
Nadver. Druesaft og/eller altervin.
Corona i Danmark. Indflydelse på kirken. Digitale gudstjenester.
Stærkt reduceret deltagerantal i kirke og kapel.
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 – Sorggruppe.
Fest for frivillige.
Menighedsmøder.
Børnekulturnat.
Kirkegårdscafé.
Kirkeværter.
Nadver: 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.
Kirketællinger.
Aktivitets- og deltageroversigt 2017-2018-2019. (Se beretning).








Personale.
Ud over personale og Drenge-Mandskor er der ca. 150 frivillige.
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 kirke- og kulturmedarbejder Margrethe Højlund. Kirkegårdsleder Sally T.
Enevoldsen søgte nye udfordringer i Hjørring og blev afløst af Mikael F. Kristensen.
Svend Ole Kombak har færdiggjort sin uddannelse til klokkenist.
Bygninger.
Thisted Kirke - årlig kalkning – skiftevis skib og tårn. Stor orgelrensning i 2017.
Kirkecenter – ikke optimale forhold – - MR har i hele valgperioden arbejdet målrettet med
et nyt kirkecenter. Behandlet på lukkede møder.
Kirkegårde – Der arbejdes med ny kirkepark ved ”Den gamle kirkegård” ved kirken i
forbindelse med nyt kirkecenter.
Økonomi – Regnskab for 2019 med overskud på 799.184,56 kr. Kirkeskat på 1,27 %.



Til sidst.
Igen en fantastisk udfordring og stor oplevelse at stå i spidsen for menighedsrådet.
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.

Se hele beretningen på www.thisted-kirke.dk
AD 2: Regnskab 2019 v. Kirsten Ringgaard.
Kasserer Kirsten Ringgaard gennemgik planen for regnskabsfremlæggelse 2019.
Kirsten Ringgaard gennemgik herefter regnskabet og gjorde rede for hvordan vi her ved Thisted
Kirke formidlede de penge – 9.538.255,00 kr. til drift - vi havde at drive kirke for. Budgettet for
2019 blev udarbejdet som et 0-budget uden nogen fremskrivningsprocent. Årets overskud for 2019
er på 799.184,56 kr. – hvilket giver frie midler på i alt 1.500.308,84 kr. som med provstiets
tilladelse kan anvendes til uforudsete udgifter ved kirke og kirkegård. Hele regnskabet for 2019 vil
senere kunne ses/læses på www.sogn.dk.
AD 3: Budget 2021 v. Kirsten Ringgaard
Det foreløbige budget for 2021 blev udmeldt af provstiet i april 2020. Menighedsrådet har
efterfølgende lavet et budget, der blev godkendt på menighedsrådsmødet i juni 2020.
Det endelige budget for 2021 bliver udmeldt d. 15. september 2020. Herefter skal budgettet
færdiggøres og endelig godkendes.
AD 4: Aktiviteter/kirken hos os: Formand/talsmand fra udvalgene:
Bygninger: Kirkeværge Jens Korsgård

Kirken: Årlig kalkning, skiftevis skib og tårn. Syn: Egen syn og provstesyn: Gennemgang af
indvendige ting i kirken: messehagel, afskalning af kalk, dataloggere og temperatur – fugt. Gangbro
over skibet, el-gardin i tårnrum (solen).
Kirkecenter: Holdes kørende indtil nyt kirkecenter står klar forhåbentligt i 2022.
Dige ved kirken: Skal istandsættes i nær fremtid.
Præsteboliger: Islandsvej: Udbedringer bl.a. i.f.m. præsteskifte.
Møllevej. Alm. vedligeholdelse. Borebiller.
Kapel på Søndre: Hvad er fremtiden? Bliver stående er besluttet.
Vestre Kirkegård: Klokketårn service?
Vestre Kapel: Vedligeholdelse af udvendig mure – enkelte vinduer skiftes.
Mandskabsbygningen: Stadig lidt problemer, men der er ved at være styr på det hele.
Kirkegårdskontor. God solid bygning med mindre vedligeholdelse.
Aktivitetsudvalg:
Sonja Gøttrup: Nyt program 20-21 udgivet, godt samarbejde med Skinnerup Menighedsråd.
Aflysning af arrangementer i Corona-tiden. Kirkeværter aflyst i 2020 p,g,a Corona.
Medieudvalg:
Jens Kristian Eriksen: Der udkommer et kirkblad 3 gange om året: november – marts – juli.
Medieudvalget er med til at synliggøre kirkens aktiviteter. Nyhedsbrev – hjemmeside - skærme i
kirken - Facebook. Møde 3-5 gange om året. Procedure: Forslag fra medieudvalget går videre til
menighedsrådet til endelig behandling.
Børn-unge-familieudvalg:
Benne Taekele Holwerda: Dækker alle aktiviteter for børn, babyer, unge m.m. Udfordret af Coronatiden. Tiden ændrer sig, familie og børnelivet ændrer sig. Stærke traditioner her i Thisted, men også
brug for udvikling, Hvad fungerer og hvad fungerer ikke? Højt aktivitetsniveau ved Thisted Kirke.
Musikudvalg:
Niels Granvig orienterer om musikken ved Thisted Kirke. Lang tradition med gudstjenesterne,
koncerter, nytårs- og påskekoncert, sommerkoncerter (10) – nogle klokkespilskoncerter.
Temakoncerter om efteråret, julekoncerter, Engelsk julemusik. Præget af Corona. Nogle af
sommerkoncerterne blev aflyst.
Diakoniudvalg:
Anne Mette Grønborg Sørensen: Diakoni er et af kirkens ben: Forkyndelse, undervisning og
diakoni. Frivilligfest – Åbent Hus Gudstjenester - Diakoniens dag, og et nyt tiltag - Sorggruppe,
kirkegårdscafe. Kirkens sociale arbejde – omsorgsarbejde.
AD 5: Menighedsrådsvalg 2020:
H.C. Krøyer fortalte om det kommende MR-valg her i Thisted Sogn.
 Formand for valgbestyrelsen Jens Korsgård overlader ordet til H.C.Krøyer.
 Menighedsrådsvalg d. 15. september - en helt anden måde at vælge på. Minder om en
generalforsamling. Ved fremmøde krydses man af på en valgliste, og får udleveret en
stemmeseddel. Der er hemmelig afstemning, ikke i en boks, men krydser af direkte på
stemmesedlen.
 Menighedsrådet vælges den dag. MR skal finde nye kandidater, der er p.t.14 der har givet
tilsagn om at stille op. Der kan komme flere på dagen. Selvom der er 14 skal der afholdes
valg. For at blive valgt, skal man have mindst en stemme. Efterfølgende tælles der op, og
valgets resultat offentliggøres. Efterfølgende afholdes der suppleantvalg. Der mangler p.t.
personer med tilsagn til suppleantlisten.
 Listevalg findes ikke mere.






Valget Foregår i kirkecentret. Kommer der mange foregår det i kirken.
Valgbestyrelsen skal sammen med offentliggørelsen af resultatet af valgforsamlingen
bekendtgøre, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober
2020, kan indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg
De 14 kandidater er fortrykt på stemmesedlen -kommer der flere skrives de på listen.
Der må stemmes på op til 7 personer. Kun en stemme på hvert navn.

AD 6: 7. Forslag fra menigheden til kommende opgaver for menighedsrådet.
 Kirsten Agger har flere forslag: Flere lys på juletræet – trosbekendelsen siges i stedet for
at synges – gøre gravsteder gratis - kunne man beslutte det her i Thisted? – Coronatid –
nadver savnes - Druesaft/vin til altergangen. Hvorfor har man afskaffet kirkekaffe i coronatiden?
 Erik Lauritzen: Savner små blomstervaser på kirkegården til gratis afbenyttelse.
 Grete Pedersen: Mangler nadver i Corona-tiden.
 Margrethe Højlund: Der er mange der går til nadver her i Thisted Kirke. Det er nemmere
at håndtere i de små kirker her i Corona-tiden.
 Jens Korsgård: Hvorfor må en gudstjeneste ikke tage mere end godt en time?
 Bent Bisgård: Undrer sig over at altergangen bliver valgt fra i Thisted. Foreslår at der
bruges både altervin/druesaft under altergangen. Søndagens salmer på hjemmesiden –
forslag.
 Rita Nielsen: Tekst for mindeplade for Preben Nørgaard Christensen.
 Jens Kristian Eriksen omkring nadverbeslutningen i menighedsrådet. Håber på nadver
efter 1. september. Tekst omkring mindeplade for Preben Nørgaard Christensen. Forslag:
Sættes på hjemmesiden.
 Kirsten Ringgård: Menighedsrådet som arbejdsgiver. Respekterer medarbejderne.
 Jens Korsgård: Hvilke personer skal der stå noget om i kirken? Der kan blive mange.
 Margrethe Højlund: Omkring rengøringen i Corona-tiden. Kan kirken ikke være mere
åben? Er vi for strikse i Thisted Kirke? Hvordan fortolkes reglerne omkring rengøringen?
 Anne-Mette Grønborg Sørensen: Reglerne skal stadig følges i.f,t. provstens udmelding.
 Niels Granvig: Vi skal ikke slække nu, Større smittetryk p.t.
 Jens Korsgård: Ansvar som arbejdsgiver, Fastholde retningslinjerne som de er p.t.
 Gurli Nielsen: Retningslinjerne skal overholdes – ikke ændret. Vi henholder til reglerne fra
Stiftet. Både af hensyn til menighed og personale.
 Jens Korsgård: De beslutninger står et samlet menighedsråde bag,
 Gurli Jensen: Afspærring i kirken p.ga. af rengøring, ellers skal der foretages rengøring to
gange om dagen.
Afslutning ved Jens Kristian Eriksen.
Tak til H.C.Krøyer for ordstyrerskabet – tak til alle hjælperne – personalet – præster og alle andre –
tak for alle opfordringerne som vil blive behandlet i menighedsrådet og andre udvalg.
Referent:
Jesper Hoffmann

