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. 31. oktober 2021 kl. 11.30.
1. Beretning om menighedsrådets virksomhed i det forløbne år.
2. Regnskab 2020. Kort gennemgang.
3. Kommende års budget 2022. Kort redegørelse.
4. Orientering om den planlagte virksomhed i det kommende år.
a. Aktiviteter/ kirken hos os. Formand/talsmand fra udvalgene.
5. Frokostanretning, kaffe/te m.m.
6. Sang.
7. Hver tid har sine kampe v. Louise Krøyer.
8. Opsamling og dialog.
Spørgsmål, kommentarer, ønsker og forslag fra menigheden til menighedsrådet?
9. Evt.
10. Tak for i dag.
Referat:
Ordstyrer – H.C. Krøyer
Ad 1. Beretning.
Beretning v. formand H.C. Krøyer.
• Historie om Anton der vendte rig hjem fra Amerika.
• Coronatiden har medført, at næsten alle arrangementer har været aflyst.
• Beretning om noget der ikke har fundet sted.
• Arbejdet fra kirkebygningen har i store træk været afholdt med forsamlingsforbud,
afspritning, brug af mundbind m.m.
• Juleaftengudstjenesterne december 2020 blev aflyst natten til d. 24. december 2020 – kom
til at hænge på formandens afgørelse. Respekten for myndighederne kan ligge på et lille
sted.
• Resten af julens gudstjenester 2020 blev også aflyst.
• Mange dåb og vielser er blevet aflyst. Udsat til alle kunne komme med.
• Alle konfirmationer blev afholdt med forsinkelser i august – september både i 2020 og i
2021.
• Begravelser blev afholdt med færre deltagere. Mange handlinger i kirken – her måtte være
op til 90 deltagere.
• Er kirkegængere blevet afholdt fra at gå i kirke? Fremtiden vil vise det.
• Håber ikke vi skal igennem en lignende pandemi i fremtiden.
• Hvor mange arbejder ved kirken?
• Vi er i gang igen – grund til optimisme fremover.
Se hele beretningen på www.thisted-kirke.dk

AD 2: Regnskab 2020 v. Jens Kristian Eriksen
Kasserer Jens Kristian Eriksen gennemgik planen for regnskabsfremlæggelse 2020 samt budget
2022.
Kasserer Jens Kristian Eriksen gennemgik herefter regnskabet og gjorde rede for hvordan vi her ved
Thisted Kirke formidlede de penge – 9.730.419,11 kr. til drift - vi havde at drive kirke for.
Budgettet for 2020 blev udarbejdet som et 0-budget uden nogen fremskrivningsprocent. Årets
overskud for 2020 er på 601.353,86 kr. – hvilket giver frie midler på i alt 1.805.237,97 kr. som med
provstiets tilladelse kan anvendes til uforudsete udgifter ved kirke og kirkegård. Hele regnskabet for
2020 vil senere kunne ses/læses på www.sogn.dk.
AD 3: Budget 2022 v. Jens Kristian Eriksen
Kasserer Jens Kristian Eriksen gennemgik budgettet for 2022. Budgettet for 2022 er godkendt med
et beløb på 9.974.061 kr. til drift. Thisted Sogn forsøger hvert år, at få det bedste ud af de ligningsmidler vi får tildelt fra provstiet.
Særlige indsatsområder i denne menighedsrådsperiode: Nyt kirkecenter, ny kirkepark og nyt kirkedige.
AD 4: Aktiviteter/kirken hos os: Formand/talsmand fra udvalgene:
Aktivitetsudvalg:
• Sonja Gøttrup orienterede om de aflyste arrangementer i Coronatiden. Efter sommerferien er
der afholdt en sogneaften i Skinnerup Kirke d. 7. september i samarbejde med Skinnerup
Menighedsråd. 17. november afholdes der sogneaften med Søren Faust i Thisted Kirkecenter.
• Nyt program for efterår 2022 og forår 2023 er under udarbejdelse.
Medieudvalg:
• Jens Kristian Eriksen orienterede om medieudvalgets arbejde. 3 kirkeblade sidste år. Mange
aflysninger – kan være svært med et kirkeblad med 4 måneders interval. Medieudvalget
arbejder med: Kirkeblad, nyhedsbrev, hjemmeside, sociale medier m.m. Ny hjemmeside og
nyt kalendersystem er forhåbentligt på vej.
Børn-unge-familieudvalg:
• Irma Skinnerup orienterede om arbejdet i udvalget. Der afholdes adventsgudstjeneste i
december 2021 og fastelavnsgudstjeneste i februar 2022. Babysalmesang, ”De små synger”
og minikonfirmander er startet igen. Børnekulturnat med mange mennesker i kirken. Der har
været høstgudstjeneste i september. Torsdag d. 23.12.21 er der julefamiliegudstjeneste med
rytmisk musik.
Musikudvalg:
• Organist Niels Granvig orienterede om korets virksomhed under Coronatiden. Koret har
ikke deltaget i det omfang som de plejer. Svært at rekruttere sopraner, da Niels Granvig ikke
kunne komme på skolerne. Godt samarbejde med bl.a. Tingstrup skole, hvor Niels Granvig
står for musikundervisningen i 2. klasse. Projekt sangspire. Drengekoret rejser i 2022 til
Canada på musikrejse. Musikudvalget: Koncerterne lå underdrejet sidste år. Fremmødet til
koncerterne ikke særligt imponerende. Svært at få folk til at komme efter Corona. Forsøger
nye veje. Billetsalg på thistedkirke.billetexpressen.dk. til koncerterne i december og januar
måned. Der er planlagt et nyt koncertprogram i 2022.
Diakoniudvalget:
• Ingrid Horslund. Diakoniens dag 5. sept. Høstgudstjeneste for mennesker med særlige
behov. Adventsgudstjeneste for samme gruppe. Natkirke. Frivilligfest 11, november 2021.
De frivillige er en stor hjælp for menighedsrådet. Åbent Hus Gudstjenester. BTH.

Folkekirkens feriehjælp arrangement. Migrantarbejde skal tages op. Der arbejdes på at få
”Enlige mænd” til at komme i kirken.

Bygninger v. formand H.C.Krøyer
• Nyt kirkecenter. Tegningerne skal laves færdige til maj 2022, derefter afholdes licitation.
P.g.a. stigende priser er PU ansøgt om en budgetforhøjelse og de har skriftligt sagt, at de
stadig bakker op om projektet. De skal dog være med under det hele og høres inden Thisted
Menighedsråd foretager sig noget.
AD 7: Punktet udgår p.g.a. tidsmangel. Tages op på et senere tidspunkt.
AD 8:
Spørgsmål, kommentarer, ønsker og forslag fra menigheden til menighedsrådet?
•
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•
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•
•

Ester Jørgensen: Spørger ind til undervisning – De fire søjler. Nyhedsbreve. Som kirke bør
vi satse mere på børne- og ungefamilier.
Kirsten Dahl: Spørgsmål til Børnefamiliegudstjeneste med FDF. Kan det gøres mere
børnevenligt? Børnene følte sig ikke velkommen i kirken. Samle børnene f.eks. oppe i koret.
Organisten kan spille på klaver ind i mellem.
Rikke Vestergaard: Forslag: Der skal være plads til børnene under gudstjenesten. Man
kunne evt. afskærme med træ og glas i sideskibet på en eller anden måde. H.C. Krøyer. Det
kan give problemer med Nationalmuseet.
Kirsten Agger: Tak for forklaringsgudstjeneste for konfirmander. – Bruge tavler mere med
henvisning til hvor f.eks. teksten m.m. står i salmebogen – Forslag: Trosbekendelsen siges –
Forslag: Kan kormedlemmer være ude blandt menigheden når der synges? – Kirkecenter:
Glad for at det stadig er ”på banen” – Præsterne deler opgaverne mellem sig, god ide så man
møder den sammen præst – Ide til erstatning af navnoplæsning ved Alle Helgen. Hver
søndag nævnes de afdøde i den forgangne uge.
Jens Peder Knudsen: Trosbekendelsen skal synges – vigtigt at der bliver sunget – ikke splitte
koret ad ved at de skal være ude blandt folk – klaversang ved børnetimer.
Niels Granvig: Betænkelig ved at dele koret op under sangen – forskel på børne- og
ungdomsgudstjeneste i forhold til rytmisk musik – Præster og organister skal arbejde tættere
sammen omkring formen – Ved børnegudstjenester kan der bruges både klaver og
kisteorgel.
Bent Bisgaard: Salmenumre kan ses i nyhedsbrevet. Forslag: Kan så høres på f.eks.
YouTube inden gudstjenesten.
Anne-Mette Grønborg Sørensen: Tradition og fornyelse i gudstjenesteformen. Thisted Kirke
præget af traditioner – mangler den mellemste aldersgruppe til et menighedsmøde –
babysalmemødrene syntes de kommer i kirke til babysalmesang – minikonfirmand oplever
at de kommer i kirke – vi tænker måske for traditionelt.
Mary Madsen: Planer om fliserække fra Frederiktorv og ned til kirken. Svært at gå på
brostenene ned til kirken.
Jens Kristian Eriksen. Omkring fliser: Indgår i den nye plan for den kommende kirkepark.
Tilgængeligheden skal der arbejdes på.
Ester Jørgensen: Undervisning for voksne i.f.m. f.eks. dåb – flere deltagere i dåb ser ind
imellem lidt fremmede ud.
Niels Granvig: Hvad er det egentlig man godt kan lide? Brug for information til forældrene
om kristendommen.
Jens Peter Knudsen. Dejligt når man ikke er enige om alt – giver debat – hvad egner orglet
sig til? Mener ikke alle salmer egner sig til et orgel.

Afslutning ved H.C. Krøyer.
Fremmøde ca. 40 – tak til H.C.Krøyer for ordstyrerskabet - tak for alle opfordringerne som vil blive
behandlet i menighedsrådet og andre udvalg.
Referent:
Jesper Hoffmann

