Til menighedsrådene i
Thisted Provsti

Nyhedsbrev 1 – 2016

Midt i februar måned er de fleste menighedsråd godt i gang med det nye arbejdsår i
Menighedsrådet. Tilmed et valgår, idet der er valg til menighedsråd efteråret 2016.
Herfra er der i den anledning to opfordringer:
 Menighedsrådet afholder det orienterende møde vedr. valg til menighedsråd på den dato, der
er foreslået af Landsforeningen: Den 13. september.
 Menighedsrådet drøfter på et af de forestående møder det materiale, der blev udsendt efter
inspirationsmødet i Thisted Kirkecenter november 2015. Det omhandler bl.a. en drøftelse af,
hvordan man finder nye kandidater til menighedsrådet. Materialet genfremsendes med dette
nyhedsbrev.
Regnskab 2015 og Budget 2017
Plan for året 2016 er netop udsendt fra provstikontoret. Thisted Provstiudvalg afholder
forberedende møde vedr. budget 2017 tirsdag den 3. maj kl. 19.00 i Tilsted Præstegårds
konfirmandlokale. Vi forventer, at menighedsrådsformænd og kasserere deltager, men alle
menighedsrådsmedlemmer er velkomne. Dagsorden for mødet følger i april.
Provstesyn 2016
Der afholdes provstesyn den 9. og 18. maj, samt den 6. juni. Vi har netop sendt planen til de
menighedsråd, der får besøg af provstesynet i år. Den kan også ses på provstiets hjemmeside.
Provstiudvalgsmøder
Thisted Provstiudvalg har fastlagt mødeplan for 2016. Datoer for provstiudvalgets møder fremgår af
hjemmesiden www.thistedprovsti.dk Emner der ønskes drøftet i provstiudvalget skal være
fremsendt til e-mail: thisted.provsti@km.dk senest den 25. i måneden før. Ved ansøgning til
reservemidler benyttes det fremsendte ansøgningsskema.
Alle Kirker Synger
Salmemaraton starter den 2. marts i Tilsted Kirke og derefter i 11 af provstiets kirker i perioden
april 2016-april 2017. Folderen vedr. ”Alle Kirker synger” er i januar måned sendt til præsterne, som
har fordelt dem i provstiets kirker. Den kan også downloades fra Thisted Provstis hjemmeside,
www.thistedprovsti.dk, hvis der er behov for flere.
Fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Mandag den 16. maj holdes fælles friluftsgudstjeneste på plænen bag Hotel Limfjorden i Thisted.
Prædikant er sognepræst Benne Holwerda, og der er medvirken af børnekirkekor fra Hansted,
Sennels og Tilsted samt musik ved Ballerum Tærskeværk. Inviter gerne jeres lokale spejdere eller
FDF’ere til at deltage med fane.
Vi glæder os til at fejre gudstjeneste med hele provstiet i det fri, - når foråret er kommet.
Mariann Amby, provst
Thisted Provsti den 16. februar 2016
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