Til
Menighedsradene
i Thisted Provsti

NYHEDSBREV 1 – 2019
Forberedende budgetsamråd
Afholdes i Tilsted Præstegards konfirmandlokale torsdag den 4. april 2019 kl. 19.00. Der vil
blive orienteret om arsregnskaber 2018, budgetudmelding 2020, status omkring provstiets
økonomi og aktuelle projekter i provstiet. Derudover vil jeg komme nærmere ind pa
nedenstaende vedr. vedtægter og bevaringsværdige gravminder.
Der kan med fordel parkeres pa det tidligere Oticons Parkeringsplads med indkørsel fra
Tilstedvej. Der er sti mellem P-pladsen og præstegarden.
Tilmelding til provstisekretær, M: tikk@km.dk senest den 28. marts. Alle kan deltage, men vi
forventer, at minimum menighedsradets formand og kasserer deltager.
Provstikontorets åbningstider
Provstiudvalget har vedtaget, at abningstiden pa provstikontoret fremover er mandag – torsdag
kl. 9.00 – 12.00. Derudover kan vi som hidtil altid efter forudgaende aftale træffes pa andre
tidspunkter til samtaler, møder m.v.
Kirkegårdens vedtægter
Vi vil bede menighedsradet/kirkeværgen gennemse kirkegardens vedtægter sammen med jeres
graver/kirkegardsleder. Provstiudvalget har modtaget et par spørgsmal vedr. bestemmelser,
der ikke giver fyldestgørende svar i forhold til de begravelsesmønstre m.v., som er almindelige i
dag. Vi vil gerne havde besked, hvis I er stødt pa noget i kirkegardens vedtægter, der trænger til
et eftersyn eller en opdatering. Det drejer sig ikke om bestemmelser, som er helt bestemt af
jeres lokale forhold, men bestemmelser, der er relevante for alle provstiets kirkegarde. Meld
tilbage inden 1. juli 2019.
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Bevaringsværdige gravsten og gravsteder
Det er efterhanden nogle ar siden, arbejdet med at registrere bevaringsværdige gravminder
blev afsluttet. Vi vil bede menighedsradene i de sogne, som i 2019 har provstesyn, tage dette
punkt pa dagsorden i marts eller april. Er der pa jeres kirkegard(e) gravsteder, gravminder eller
gravsten, som I vurderer bør registreres som bevaringsværdige? Eller: Er der nogle af de
tidligere registrerede gravminder eller gravsteder, som I mener bør afregistreres. Send jeres
eventuelle indstilling til Thisted Museum inden 1. maj. Der skal være anført: Navn pa kirkegard,
nummer pa gravsted, to fotos (et nærbillede og et billede, der viser gravmindets omgivelser)
samt begrundelse.
Der findes en vejledning, hvor I kan fa hjælp til jeres overvejelser vedr.
registrering/afregistrering. (Kirkeministeriets vejledning om registrering af gravminder m.v.,
VEJ nr. 9682 af 10. september 2014 med senere ændringer i BEK nr. 1172 af 19. sept. 2016.)
Vær altid opmærksom pa, at det er menighedsradet, der star for vedligeholdelsen af et
bevaringsværdigt gravsted eller gravsten, - men FØRST fra den dag, hvor fredningstiden er
udløbet, og gravstedsejeren ikke længere ønsker at beholde brugsretten til gravstedet, som
derfor hjemfalder til kirkegarden. En indehaver af brugsret, der har ladet gravstedet hjemfalde,
kan IKKE senere gøre krav pa noget i forhold til et gravsted, der er registreret som
bevaringsværdigt og hvis vedligehold er overgaet til kirkekassen.
Sikker Mail
Vedr. sikker mail og databeskyttelsesforordning, henviser jeg til nyhedsbrev December 2018 fra
Folkekirkens IT. Findes pa DAP.
Samtidig vil jeg opfordre til, at menighedsrad bruger menighedsradets postkasse pa DAP, nar
der sendes mails, frem for private mail. Der er blandt andet følgende to gode grunde til dette:
1. Det er sikker kommunikation i forhold til de personfølsomme oplysninger, som MR ofte
sender.
2. Hvis menighedsrådsmedlemmer udtræder af rådet f.eks. ved MR valg, så ligger
korrespondancen i menighedsrådets postkasse og ikke i de afgående medlemmers
private postkasse, som de nye MR ikke har adgang til.
Thisted Provsti den 27. februar 2019,
Mariann Amby, provst
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