Til
Menighedsrådene
i Thisted Provsti

NYHEDSBREV 1 – 2018
Regnskab og budget – oversigt til MR – forberedende budgetsamråd
Der holdes indledende møde vedr. budget 2019 den 19. april kl. 19.00 i Tilsted
Præstegårds konfirmandlokale.
På mødet behandles bl.a. følgende emner: Thisted Provstis økonomi, kirkeskat, regnskaber
2017 og midler til budget 2019. Gennemlæs venligst budgetudmelding sendt fra Thisted
Provsti i disse dage. Denne indeholder vejledning vedr. tilrettelæggelse af budget 2019.
I øvrigt henvises til planen, som alle menighedsråd har modtaget den 5. februar d.a. vedr.
regnskabsaflæggelse 2017 og budget 2019.
Udover orientering om regnskab og budget, vil jeg på budgetmødet orientere om nogle
andre emner, idet der ikke har været afholdt formandsmøde indenfor de seneste måneder.
Tilmelding: Til provstikontor senest den 9. april. Det forventes at minimum formand og
kasserer fra det enkelte menighedsråd deltager. Alle menighedsrådsmedlemmer kan
deltage. Parkering på P-plads ved Oticon.
Fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Arbejdsgruppen vedr. dette års fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag den 21. maj kl. 11.00
har besluttet at årets friluftsgudstjeneste holdes i Christiansgave i Thisted. Parken har på
det seneste fået et ”løft” bl.a. med nye scene og mere lys i området. Der er fortsat bænke i
parken, men medbring gerne selv tæppe at sidde på. Og hjælp med at uddele de
”reklamekort”, som udvalget har fået fremstillet vedr. gudstjenesten.
Digitalt Kirkegårdskort
Digitaliseringen af kirkegårdskortene går planmæssigt fremad. Vi håber at kunne give lidt
status på projektet ved budgetmødet.
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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.
Tak
Undertegnede har som tidligere meddelt genoptaget arbejdslivet delvist pr. 5. februar, men
der er fortsat et stykke vej for mig. Tak for hilsner, tanker og tålmodighed under min lange
fraværsperiode.
Visse dele af provstearbejdet bliver i øjeblikket henvist til provst Folmer Toftdahl-Olesen, email: fto@km.dk; tlf. 23344222. I vil få besked, hvis jeres konkrete henvendelse vedrører
arbejdsområder, der er lagt over til ham.

Thisted Provsti den 28. marts 2018
Mariann Amby, provst
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