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Møde med Lokaludvalget i Thisted
Tilstede:
p. Niels Engelbrecht (PN), p. Jude Kulas (PJ), Deborah Damgaard-Hansen (DH), Peter Damgaard-Hansen (PH), Keld
Westergaard (KW), Ede Orban (EO), Gonza Nørgaard (GN), Line Bøgelund Nielsen (LN),

Møde med Lokaludvalget notat
Sendt den 28.02.16
Fraværende (med afbud):

Torsdag den 25. februar 2016 kl. 16.00
Mødeleder: p. Niels Engelbrecht
Referent: Line Bøgelund Nielsen

Punkter til orientering/drøftelse

Referat

1

Baggrunden for mødet /PN

2

Messested og messe /PN

3

Salget /PN

4

Placering af messested /PN

5

Overvejelser i LU

Danmarkskortet er blevet til på 2 grundlag – dels at der mangler
præster. Antallet af præster er halveret over en årrække. Og dels
at økonomien i Bispedømmet er en økonomi der er præget af
mangler. Derfor må kirken indskrænkes i Danmark så der bliver
færre fokuspunkter. Beslutningen er at alle kirker med under 300
medlemmer lukkes. Det betyder at kirken nedlægges men at
menigheden bevares.
Nu skal kirken i Thisted lukkes. Det skal gennemføres således at
kirken lukkes, og at der findes et messested hvor der kan fejres
messe 2 søndage hver måned, mens præstesituationen tillader
det. Alternativt tilbydes 2 lørdage hver måned. Med 3 præster i
sognet er søndag mulig. Med 2 præster er lørdagsmesse mulig.
Kirken kan benyttes indtil den sælges. Kirken skal rives ned
medmindre den kan sælges til en anden kirkelig kristen
menighed. Katolsk Apostolsk menighed er orienteret om
planerne. Der afsættes tid til at gøre klar til at sælge kirken.
Inventaret i kirken fotograferes og sættes til salg. Bispedømmet
står for at rundsende meddelelse med inventarliste. Det inventar
som ikke sælges eller afhændes samles i København. Diverse
andre effekter brændes.
Det er mest fornuftigt at placere messestedet i Thisted. Dette er
på baggrund af medlemmernes placering i området. Det er op til
menigheden at undersøge området for at finde et egnet
messested.
Det er vigtigt snarest at få undersøgt området så det er klarlagt
hvilket messested der kan være egnet til søndagsmesse og på sigt
lørdagsmesse. Der gives tilbagemelding til Bispedømmet senest
1. maj om resultatet af undersøgelsen om mulighederne.
Medlemmerne af LU er bekymrede for at dem der har bil vil søge
andre kirker i fx Aalborg og Viborg hvis et messested bliver
aktuelt. Dem der ikke har muligheder for at søge til andre kirker
bliver en lille kerne så menigheden vil forsvinde. LU udtrykker
uforståenhed overfor hvorfor lukningen af Thisted kirke er
nødvendigt, da det ikke koster mange penge at drive den.
Bekymringen for fremtiden er at messestedet vil løbe ud i sandet
grundet lille tilslutning, og derfor vil næste skridt blive at lukke
messestedet også.
Der sker mange nye ting i lokalområdet som peger på at der sker
vækst i området.
Arbejdet med børn og undervisning bliver meget svært
PN udtrykker stor forståelse for den svære situation
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Tidsplan opsummering /PN

Inden 1. maj 2016 undersøges muligheder for messested i
Thisted.
Der skabes kontakt til LU fra Bispedømmets side omkring 1. maj.
Der ’flyttes først ind i’ det nye messested når kirken er solgt.
Den 1. juli 2016 sættes kirken til salg. Hvis kirken ikke kan sælges
til andre kirkelige formål sælges grunden/kirken til nedrivning.

