Til
Menighedsrådene
i Thisted Provsti

NYHEDSBREV 1 – 2017
Opfølgning på formandsmødet 6. februar – Forsøg i folkekirken
Efter aftale på formandsmødet, fremsendes vedhæftede. Provstiudvalget beder
menighedsrådet drøfte det på førstkommende menighedsrådsmøde og melde tilbage til
provstikontoret senest 7. april.
Kirkegårdstakster – præcisering til graver og kirkeværge
Med dette nyhedsbrev følger en præsicering af nogle formuleringer i det brev vi fremsendte
sammen med de nye kirkegårdstakster november 2016. Vi sender også de ny formuleringer
direkte til graverne.
Regnskab og budget – oversigt til MR – forberedende budgetsamråd
Der holdes indledende møde vedr. budget 2018 den 4. maj kl. 19.00 i Tilsted Præstegårds
konfirmandlokale. I april følger endelig indkaldelse samt info vedr. tilmelding m.v.
Fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Arbejdsgruppen vedr. dette års fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag har truffet aftale med
forpagteren af Bakkegården ved Arup. Her må vi holde årets friluftsgudstjeneste 5. juni kl.
11.00. Biskop Henning Toft Bro prædiker og Thisted Drenge- og Mandskor og Thisted FDF
orkester medvirker. Nærmere herom i løbet af foråret.
Digitalt Kirkegårdskort
Vi inviterer graver/kirkegårdsleder, kirkeværge samt yderligere max. et medlem af
menighedsrådet til et orienteringsmøde om digitale kirkegårdskort. Landinspektørcentret i
Herning har specialiseret sig i dette og vil på mødet introducere systemet.
Mødet holdes 22. marts kl. 16.00 – 18.00 i Tilsted Præstegårds konfirmandlokale.
Tilmelding af max. tre personer senest 20. marts kl. 12.00 til: tikk@km.dk. Husk at give
indbydelsen til graver/kirkegårdsleder.
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Møder og materialer
Datoer for provstiudvalgets møder ligger på hjemmesiden www.thistedprovsti.dk. Emner
eller ansøgninger, der ønskes behandlet af provstiudvalget fremsendes til provstikontoret på
mail: thisted.provsti@km.dk senest den 25. i måneden forud.
På hjemmesiden under fanen ”For menighedsråd”, lægger vi løbende diverse materialer,
som er udleveret/udsendt til menighedsrådet.
Ferie
Undertegnede holder ferie fra d.d. til og med den 6. marts. Provstisekretæren træffes på
provstikontoret på de sædvanlige tider, dog undtagen den 27. og 28. februar, hvor hun
træffes mellem 12.30 og 14.00. Opstår der noget uopsætteligt, som kræver bistand fra en
provst, så henviser jeg til provst Folmer Toftdahl-Olesen, e-mail: tfo@km.dk; tlf. 23344222.

Thisted Provsti den 23. februar 2017
Mariann Amby, provst
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