Til Menighedsrådene i Thisted Provsti

Nyhedsbrev 2 - 2014
I disse dage begynder vi at modtage årsregnskaber fra menighedsrådene, og på
provstikontoret tænker vi allerede nu frem mod budget 2015. I den anledning skal jeg
meddele menighedsrådene, at der inviteres til indledende budgetsamråd i
Thisted Kirkecenter onsdag den 14. maj kl. 19.00.
En tidsplan vedr. Regnskabsaflæggelse 2013 og Budget 2015 følger i næste uge.
Derudover vil jeg orientere om følgende:
Revisionsbemærkninger vedr. funktionsadskillelse
Så godt som samtlige menighedsråd har i revisionsprotokollatet fået bemærkning vedr.
manglende funktionsadskillelse og de risici, der er forbundet dermed. Fra provstiets side vil vi
bede menighedsrådene være opmærksomme på, at der er tale om en anbefaling og ikke en
anvisning fra revisionens side. Vi anser det for vigtigt, at menighedsrådet har drøftet og
vurderet de evt. risici, der er forbundet med manglende funktionsadskillelse. Vi finder det
også acceptabelt, hvis menighedsrådet konkluderer, at der ikke er mulighed for funktionsadskillelse vedr. den enkelte kirkekasse. Noter i protokollen at problematikken er drøftet.
Henvendelse fra Handicaprådet
Vi har modtaget en henvendelse fra Handicaprådet, der beder os være opmærksomme på
tilgængeligheden til folkekirkens bygninger. Dette er et opmærksomhedspunkt ved
menighedsrådets årlige kirkesyn. Der kan evt. hentes hjælpemateriale/
tjekliste på: www.tilgaengelighed.km.dk
Kirketælling i Aalborg Stift
Biskop Henning Toft Bro iværksætter kirketælling i Aalborg Stift fra 20. april 2014. Der er
stadig ledige pladser på biskoppens møde desangående i Thisted Kirkecenter den 20. marts.
Tilmeldingsfrist: 17. marts til e-mail: kmaal@km.dk. Det bliver sognepræstens (kbf.) ansvar,
at kirketælling sker i det enkelte sogn, men det betyder ikke, at præsten rent praktisk
behøver, at være den, der tæller og registrerer. Opgaven kan uddelegeres og menighedsrådet
må være præsten behjælpelig med dette.

Fyraftensmøde med personalekonsulent
Personalekonsulent Anni Sloth vil afholde fyraftensmøde for kontaktpersoner i en af
forårsmånederne. Indbydelse følger.
Konfirmandundervisning efter skolereformen
I dagens udgave af Nordjyske kan menighedsrådene læse om resultatet af de forhandlinger,
der har været ført med Thisted Kommunes repræsentanter vedr. fremtidens
konfirmandundervisning. Med dette nyhedsbrev får menighedsrådene også en kopi af den
udarbejdede pressemeddelelse om dette emne.
Der forestår nu præsterne en ny udfordrende arbejdsopgave vedr. den fremtidige
konfirmandundervisning. Dels skal der nu findes lokale løsninger for undervisning et antal
timer om eftermiddagen, aftenen eller evt. i weekenden, alt efter lokale muligheder og evt.
traditioner. Dels skal præsterne ind i et nyt samarbejde med skolerne omkring
tilrettelæggelsen af fællesdage. En opgave, som giver spændende, nye muligheder for
samarbejde mellem skole og kirke.
Jeg opfordrer alle menighedsråd til at bakke godt op om præsterne i dette arbejde.
Forpagtningskontrakter
En række menighedsråd har forpagtningskontrakter, der skal fornyes inden udgangen af året
2014. Kontakt gerne provstisekretæren for råd og vejledning. Forpagtningskontrakter skal i
følgende gældende regler udbydes offentligt.
Silstrup den 14. marts 2014
Mariann Amby,
provst

